
Mediterrâneo, Oriente Médio,  
Extremo Oriente, África, Oceania
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Neste catálogo 
encontrará 
os seguintes 
destinos

Tailândia
Vietnã
Camboja
Indonésia

Grécia
Turquia

Marrocos
Tunísia
Egito 
Israel, Jordânia 
Líbano e Irã

Emirados Árabes

Grandes Roteiros 
Oriente Médio

Ásia Central

Índia
Nepal 
Butão
Sri Lanka

China
Japão
Coréia do Sul
Filipinas

Austrália
Nova Zelândia
Fiji

Destinos
Exóticos

África do Leste
África Austral

Grandes 
Roteiros 
de Oriente

City Packages

Mais de 500 itinerários com um cuidado-
so desenho de etapas, com uma cautelosa 
seleção de atividades e serviços incluídos, 
opções de viagem com mais beneficios para 
garantir que você desfrute em cada uma das 
suas rotas!. Descubra as grandes novidades 
que oferecemos para conhecer a Europa, seus 
encantos e lugares fantásticos.

¿Vamos?

Conheça também
nosso catálogo
Circuitos
Europa
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Quem somos 
Com um espírito empresarial puramente inovador e vanguardista, sem es-
quecer que nossas origens e escola vêm de 1.973 e hoje, mais de 40 anos 
depois, colocamos a sua disposição uma Organização dedicada completa-
mente a realizar seus sonhos de viagem, em vários lugares do mundo. Mais 
de 300 pessoas especializadas formam parte da equipe humana melhor 
capacitada para a criação de viagens culturais e em grupo, alinhada com 
a mais avançada tecnologia para garantir a coordenação perfeita do início 
ao fim e guiados por nossa cultura empresarial responsável e sustentável. 

Nossos serviços 
Special Tours presta serviços orientados a superar todo o imaginável em 
grandes viagens culturais na Europa, Meio & Extremo Oriente, África e 
Oceania-Exóticos, oferecendo um mundo de possibilidades para conhecer, 
em grupo e sempre em espanhol (exceto saídas com o símbolo  que 
serão em português). Colocamos nas suas mãos a maior e mais completa 
programação de itinerários e saídas do mercado. Contarão com plena flexi-
bilidade para qualquer serviço individual e completamente à medida.

Qualidade total 
Special Tours é uma fábrica de grandes viagens, somos criadores! Um lugar 
onde cada etapa, de cada itinerário é mimado até o extremo para que o 
aproveitamento do seu tempo e satisfação seja a maior possível. Enten-
demos por QUALIDADE TOTAL uma cadeia sólida e indivisível de relações, 
as MELHORES ferramentas de assessoramento pre-viagem; tecnologia de 
vanguarda na reserva e operação de serviços; sempre com nossa garantia 
nos serviços do circuito: os melhores guias acompanhantes, hotéis, ônibus, 
restaurantes, guias locais, entradas.

Conhecer,
explorar, 
desfrutar.
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“
Uma viagem 
de mil milhas 
começa 
com um passo
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Porque sabemos da importância da assistência durante a viagem, estará à mão das nossas equipes locais, 
dos assistentes nos hotéis, assim como os guias locais para realizar as visitas ou nossos guias acompanhantes 
experientes sempre em espanhol, em função do itinerário, que oferecerão seu grande conhecimento do destino 

que lhes facilitará compreender o país, sua idiossincrasia, história e cultura.
Nosso guia será seu melhor assessor. Apresentamos-lhes alguns dos nossos grandes profissionais.

Egito: Mohamed Abdelbaki
Idiomas: espanhol, inglês, árabe. Lic em História, pós 
graduado em História Faraônica. 20 anos de expe-
riência. Eleito pela Soc. de Egiptologia como acom-
panhante em escavações.

Jordânia: Mahamad Hadrab
Idiomas: português, espanhol, inglês, árabe. Guia ofi-
cial da Jordânia, especialista em História e Geografia, 
com 27 anos de experiência atendendo turísticos e 
religiosos.

Índia: Ashok Jain
Idiomas: português, espanhol, inglês, alemão. Guia 
oficial da Índia, especialista em História e Arte. For-
mado com experiência de 32 anos atendendo grupos.

Japão: Akiko
Idiomas: espanhol, inglês. Formada em Turismo. Es-
pecialista em arquitetura e geografia. São 8 anos de 
experiência como guia acompanhante no Japão.

China: Susana Hu
Idiomas: espanhol, inglês. Formada em Turismo, es-
pecialista em Arte e Cultura chinesa. Guia com expe-
riência de 8 anos atendendo grupos.

Grécia: Themistoklis - Dimitrios Chachavias
Idiomas: português, espanhol, inglês, grego, italiano. 
Com experiência de 20 anos, formado em Civilização 
Europeia, especialista em história e arqueologia.

Turquia: Halil Ibrahim Ayan
Idiomas: português, espanhol, inglês, árabe, alemão. 
Formado em História, com 25 anos de experiência no 
atendimento a grupos turísticos, especialista em mi-
tologia e arqueologia.

Israel: Marika Steeg
Idiomas: português, espanhol, inglês, hebraico, ita-
liano. Formada pelo Ministério de Israel, especialista 
em História, Geografia e Cristianismo, com 18 anos de 
experiência atendendo grupos turísticos e religiosos.

Nossos 
guias 
no destino
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A avaliação da qualidade oferecida é um elemento fundamental no funcionamen-
to da Special Tours. Seus comentários nos ajudam de forma determinante para 
melhorar nossos serviços. Por isso, todos os passageiros que respondem ao ques-
tionário, passarão a formar parte do grande sorteio anual onde presentearemos 
com uma viagem de uma semana de duração para duas pessoas, em algum dos 
nossos circuitos europeus (aéreos não incluídos).

* Você encontrará cada detalhe especificado dos benefícios oferecidos em cada uma das 
viagens. Também poderá consultar a normativa detalhada na nossa web www.special-
tours.com. Acesso exclusivo para sócios.

Descontos nas Nossas Viagens

Presentes para a sua próxima viagem (opcionais, refeições, bebidas)

Acesso preferencial a ofertas especiais, sendo parte do clube, estará 
totalmente informado das novidades que sejam lançadas

Sorteios onde poderá ganhar viagens totalmente grátis (serviços terrestres)

Há dois anos começamos com esta iniciativa e já temos mais de 100.000 
amigos no nosso Clube de Passageiros. Se você viajou entre 2.015 e 2.017 
e retorna, nos comunique no momento de fazer sua reserva, indicando 
seu número de localizador da viagem, para que desta forma possa obter 
vantagens exclusivas automaticamente... queremos que você volte!

Se é a primeira vez que você viaja conosco, uma vez finalizada a viagem, 
terá a oportunidade de responder a uma breve pesquisa de controle de 
qualidade (seu guia lhe dará toda a informação). Uma vez respondido, 
se converterá em um membro do nosso clube de viagens. 

FAÇA PARTE DA FAMÍLIA SPECIAL TOURS!

Clube  
de passageiros
Special Tours

Ajude-nos a melhorar 
e viaje grátis!

Benefícios

Queremos 
que 
regrese
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Centenas de 
viagens e serviços  
a um único click  
de distância

Specialtours.com

Contamos com a maior oferta de circuitos do mercado e, 
devido a essa variedade, este manual não contém todas as 
possibilidades.

Oferecemos a tecnologia mais avançada para que, em 
função dos seus interesses, encontre a viagem que se 
adapta às suas necessidades. Poderá encontrar todos os 
itinerários, disponibilidade e tarifas em tempo real.

Esta informação e o conselho do seu Agente de Viagens 
de confiança, lhe permitirá tomar a melhor decisão.

Nosso 
site



11

Mapas digitais
Clique no país de interesse e obtenha os resultados ime-
diatamente. Uma forma rápida e ágil de encontrar destinos.

Detalhe completo
Obtenha percursos, disponibilidade, mapas, datas, itinerá-
rios dia a dia e uma infinidade de informação importante.

Filtros avançados
Busque por países e cidades a visitar, nome del tour, dura-
ção, categoria, preço ou data da viagem desejada.

Circuitos online
Nossa oferta com uma infinidade de vantagens. Selecione o  
folheto que deseja e começa a desfrutar da sua próxima viagem.

Cotizações / Pre-reservas
Confirme de forma imediata sua viagem. Para validar a reserva, 
dispõe de 48 horas para confirmá-la na sua agência de viagens.

Guia de hotéis
Detalhe de características dos hotéis com imagens e locali-
zação com o motor do GoogleMaps®.
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A melhor ferramenta 
para sua viagem.  
Faça o download  
gratuitamente e obtenha:

Para o passageiro
 Sua chave Wifi 
 Todos os detalhes da sua viagem como hotéis, traslados 
 Telefone de assistência 24 horas 
 Comprar visitas opcionais 
 Controle de qualidade 
 Entre em contato com seu guia 
 E a cada ano novos avanços

Para o guia em Circuitos da Europa
A tecnologia mais avançada para facilitar o trabalho de organização 
do seu guia para poder coordenar melhor e de forma permanente 
todos os detalhes da sua viagem. A melhor equipe de guias da 
Europa portam a melhor tecnologia para melhorar ainda mais sua 
dedicação ao passageiro.

Nosso
aplicativo
móvel
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Compartilhe  
suas experiências  
connosco
Artigos sobre destinos com informação prática. Ás 
curiosidades e os segredos dos rincões mais conhecidos, 
úteis conselhos de viajantes, os melhores vídeos e fotografias 
dos lugares mais top... Desde nossos blog queremos convidar 
você a viajar connosco. ¡Esperamos você!

blog.specialtours.com

Redes Sociais: 
cerca de usted
O ponto de encontro perfeito entre os #ViajerosSpecial. 
¡Conecte a nossas redes sociais!

Blog 
& Social 
Média

Destinos de Europa em Halloween
¿Truque ou trato? ¿E por que não uma viagem? No post de hoje apresentamos você os melhores destinos 

de Europa em Halloween. Estas são umas cidades de medo para celebrar esta data especial ¿viaja? […]  

Read More

Palácio de Frederiksborg, o castelo imprescindível em 
Dinamarca.
Ao norte da ilha Seelendia, bem perto de Copenhague, encontra-se o que é o castelo maior de 

Escandinavia: o Palácio de Frederiksborg. Alça-se sobre três islotes; seu meio é único e […] Read More

Que ver em Núremberg, a cidade de Baviera que  
resurgió de suas cinzas
[…]  Read More
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Programas exclusivos
Muitos dos programas oferecidos são operados exclusivamente para passa-
geiros de Special tours.  Depois mais de 40 anos buscando a excelência, te-
mos o prazer de oferecer-lhes uma ampla gama de itinerários, muitos exclu-
sivos para clientes. Special Tours, onde nos preocupamos com o mais mínimo 
detalhe, selecionando os serviços incluídos e hotéis, comprometendo-nos em 
garantir a grande maioria dos nossos itinerários, sem mínimo de passageiros. 
Em alguns itinerários, ao viajar somente um passageiro, pode produzir um 
suplemento sobre o preço de acomodação em single, que lhe informarão 
no momento de solicitar sua reserva ou lhe ofereceremos alguma saída al-
ternativa.

Serviços plus
Nós oferecemos os serviços incluídos mais adequados para conhecer os des-
tinos detalhadamente já que selecionamos com cautela as principais refeições 
(sem bebidas), assim como as visitas mais interessantes, que habitualmente 
têm caráter opcional, mas sem esquecer seu tempo livre que lhes permitirá 
aproveitar ao máximo seu tempo. Tudo isso com uma relação qualidade-preço 
imbatível.

Refeições 

O café da manhã estará incluído a diário (exceto o primeiro e o último dia, se 
seu voo de saída é muito cedo); os almoços e/ou jantares indicados nos itine-
rários nos hotéis ou restaurantes locais, baseados em uma boa combinação 
de cozinha local e internacional. (Não inclui bebidas). Se tem-se alguma aler-
gia alimentar, é importante indicar no momento de fazer a reserva. Em todos 
os lugares que seja possível teremos previsto esta situação.

Voos
Incluímos voos (domésticos e entre os países do percurso) em muitos progra-
mas para fazer sua viagem mais cômoda.

Mais datas de saída
Para poder oferecer mais flexibilidade aos nossos clientes, por ajustes opera-
cionais ou feriados nos lugares para visitar os circuitos podem modificar-se 
(mantendo todas as visitas e serviços previstos) tanto no que se refere a 
realização de visitas, a realização da rota ou modificação da ordem de aloja-
mento (principalmente nas cidades de início/fim). 
No nosso super buscador de circuitos encontrará a descrição em função do 
dia de chegada. Em alguns lugares, apesar do programa de viagem previsto, 
as visitas já podem modificar a ordem, inclusive já no destino por motivos 
operacionais.

Nossos hotéis: ampla oferta
Todos os hotéis foram selecionados rigorosamente por sua relação qualidade/
preço imbatível e a localização que permitirá facilitar a otimização do tempo para 
a realização do programa. Para poder oferecer a maior oferta à medida de cada 
passageiro, oferecemos diferentes produtos de hotelaria, de acordo com as listas 
de hotéis deste manual. A categoria indicada é a oficial de cada país e, naque-
les onde não exista, foi concedida pelo próprio estabelecimento ou, qualificada 
pela Special Tours. Independentemente da categoria do produto contratado, nas 
cidades onde não pode oferecer o hotel na categoria prevista, foi selecionado 
os melhores hotéis disponíveis; ou os mais convenientes e adequados para uma 
melhor coordenação dos servidos a serem prestados durante o percurso, sendo 
neste caso os mesmos hotéis para todos os tipos de produto oferecidos. Nesses 
casos se especificam nos apartados de interesse dos destinos. 
Os horários habituais para o uso dos quartos variam entre às 14:00 e 15:00 horas 
ao chegar e até às 12:00 horas do último dia. Se o seu voo chega muito cedo ou sai 
muito tarde, pode solicitar o uso do quarto. Consulte incremento. 

Quartos triplos: na grande maioria dos hotéis, independentemente da sua catego-
ria, não existem quartos triplos com 3 camas. Os quartos para 3 pessoas são duplos 
(geralmente 1 cama de matrimônio) e incluem uma cama supletória, menor. Não é 
recomendável triplo para 3 adultos, e por isso se oferece a possibilidade para aque-
las pessoas que desejam compartilhar quarto. Em alguns países ou cidades não é 
possível oferecer alojamento para 3 pessoas, nesses casos se oferece um duplo + 1 
single indicando-o nos programas.  

Importante desconto noites: os programas estão contratados e os preços são 
calculados a partir das noites contratadas. Muitos dos programas não oferecerão a 
possibilidade de realizar descontos por noites não utilizadas já que formam parte 
de um pacote com um mínimo de noites contratadas com os hotéis.

Produtos para escolher

T  Special Tentação: 
 Nosso produto mais acessível, baseado em hotéis 3* e 4*. 

S  Special Seleção: 
 Uma oferta ampla de circuitos em 4* ou em alguns destinos 5*. 

L  Special Luxo: 
  Nosso produto estrela, uma grande seleção de hotéis 5* compõe 

nossa ampla oferta para este produto. Em alguns casos pode ser 
4* superior muito selecionados por sua qualidade ou localização. 

L  Special Luxo Plus: 
  Para os passageiros mais exigentes que desejam participar na 

viagem organizada em espanhol com uma excelente seleção de 
hotéis 5*.

Seguro de viagens: coberturas

Nossos
serviços
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Telefone de emergência da ARAG: (34) 93 300 10 50

As prestações devem ser solicitadas ao Assegurador e devem ser efetuadas por ou com seu acordo, exceto nos casos de força maior ou impossibilidade material demonstrada, estan-
do excluídos, entre outros, os fatos, dolências ou doenças crônicas ou pré-existentes, assim como todas suas consequências padecidas pelo Assegurado antes do efeito da apólice. 
Não inclui gastos médicos ou farmacêuticos cujo importe seja inferior a 9€. Nos meios de transporte e classe estabelecidos nas condições da apólice. Por falha técnica, inclemências 
climatológicas, desastres naturais, intervenção das autoridades ou de outras pessoas pela força ou qualquer causa de força maior. Pelas causas estabelecidas na apólice. Este do-
cumento é meramente informativo, sem valor contratual. As apólices, com suas condições gerais e particulares, especificando exclusões e limitações estão à sua disposição no site 
www.specialtours.com, sendo portadora dos originais, ARAG, como companhia asseguradora e Special Tours, como tomador do seguro. Em caso de algum sinistro que originem em 
prestações cobertas, o Assegurado deverá, indispensavelmente, comunicar-se com o serviço telefônico de emergência estabelecido por ARAG como assegurador, indicando o nome 
do Assegurado, número de apólice, lugar e número de telefone onde se encontra e tipo de assistência necessária. Esta comunicação deverá ser realizada em uma ligação a cobrar. 
Nenhum seguro cobre os acidentes que sejam resultado de competições esportivas, oficiais ou privativas, assim como os treinamentos ou provas e apostas.

Todas as viagens incluem um seguro de viagem contratado com ARAG, com domicilio em Barcelona C/ Roger de Flor 16, através 
da apólice 55-0843774. À continuação, um resumo das coberturas que incluem cada um dos seguros. No nosso site, www.spe-
cialtours.com, está à sua disposição os dados da apólice com todas suas prestações e garantias, sua extensão e condições, suas 
limitações e exclusões, além do número de emergência estabelecido pelo Assegurador com o que deverá comunicar o Assegura-

do indispensavelmente ante a produção de um sinistro, indicando o tipo de assistência que necessite.

Seguro de viagens: coberturas

Assistência médica e sanitária em processos assegurados: Até 5.000€ (Gastos odontológicos de emergência somente até 150€).   
Em caso de agravamento imprevisível de uma doença crônica ou pré-existente, primeira assistência de emergência.

Até 5.000 € 

Repatriação do Assegurado ferido, doente ou falecido e repatriação do acompanhante do Assegurado repatriado. INCLUÍDO

Deslocamento de um familiar em caso de hospitalização por mais de 5 dias do Assegurado. INCLUÍDO

Gastos de estância do familiar deslocado (máximo 10 dias). Até 45€/día

Convalescência no hotel do Assegurado (máximo 10 dias). Até 45€/día

Roubo ou perda da bagagem devido à transportadora. Até 300€

Demora na saída do meio de transporte mínimo 6 horas. Até 120€

Perda de conexões do meio de transporte por falhas técnicas ou força maior. Até 200€

Você  
é a nossa  
prioridade
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Telefone 24 horas de cobertura e assistência 
Durante os dias de viagem, terá a sua disposição um serviço de Atendi-
mento as 24 horas de uso exclusivo para nossos clientes e Atendimento 
em Espanhol por nossa própria equipe, para ajudar-lhes na solução de 
possiveis inconvenientes que possam surgir (seu agente de viagens lhe 
proporcionará a informação no momento da reserva).

Documentação antes da sua viagem 
Para evitar problemas durante a sua viagem, é imprescindivel que, ao 
reservar sua viagem entregue cópia do seu passaporte, já que dessa 
forma será possivel realizar as reservas com os nomes exatos como 
aparecem no seu documento de viagem nos voôs e hotéis a reservar. 
É de responsabilidade do passageiro entregar essa documentação e 
conferir os nomes das passagens emitidas. 
Se recomenda viajar com varias folhas do passaporte em branco para 
os vistos que podem ser obtidos na chegada aos diferentes paises e 
também 2 ou 3 fotos tamanho passaporte. É imprescindivel viajar com 
toda a documentação em día, assim como os vistos requeridos para 
os lugares a serem visitados em função de cada nacionalidade. Neste 
manual encontrará informação atualizada até o día de hoje sobre vistos 
necessários; a mesma pode sofrer alterações sem prévio aviso, pelo 
que é responsabilidade de cada passageiro reconfirmar toda a infor-
mação antes da sua viagem. Por regra geral, é necessario uma validade 
do passaporte superior a 6 meses desde a data de inicio.

Transporte de bagagem 
Terrestre: o transporte terrestre está preparado para acomodar 1 mala 
de 20  Kgs por pessoa (exceto algumas exceções indicadas nos pro-
gramas entre eles Japão ou África, consultar páginas 175 e 237 assim 
como as indicações em cada programa). Caso não se cumpra não ha-
verá espaço e não será possivél transportar a sua bagagem, sendo cada 
passageiro responsável pelo pagamento extra por esse motivo. 
Aéreo: os itinerários com aéreos domésticos incluem a franquia de 1 
mala de 20 Kgs e mais uma mala de mão de 7 Kgs como máximo; 
algunas companhias estabelecem as franquías em 10 ou 15 Kgs. O pos-
sivel pagamento por excesso de bagagem é responsabilidade de cada 
passageiro.

Taxas de estadia e fronteira
Todos os programas incluem impostos sobre os serviços.
Há destinos que se exigem o pagamento de taxas governamentais de 
estadia em algunas ciudades; nestes casos, devem ser pagos direta-

mente pelos passageiros na hora do check out nos hotéis. Não estão 
incluidos em nenhum caso, o pagamento de taxas de fronteiras, os 
mesmos serão informados por nossos guias e pagos no destino pelos 
passageiros.

Visitas e excursões
As visitas incluidas nos programas podem ser oferecidos em qualquer 
dos dias de estadía nas ciudades ja que a distribuição de noites pode 
ser alterada em função do día de inicio. Também pode acontecer mu-
danças por fechamento ou eventos especiais.

Refeições 
Sempre está incluido o café da manhã tipo buffet diario (exceto no 
primeiro día, mesmo que o vôo chegue muito cedo). Se por motivos 
de realização da programação ou vôo mais cedo, na saída do hotel 
antes que o restaurante esteja aberto, pode solicitar um café da man-
hã para viagem, a grande maioria dos hotéis o prepara. As refeições 
incluidas não incluem bebidas. Em alguns casos, devido à realização 
do programa, alguns almoços podem ser para viagem. Em todos os 
lugares que seja possivél tentamos oferecer comida internacional, 
sem esquecer a gastronomía local para conhecer melhor os lugares 
visitados. Em muitos Países visitados a comida é feita a base de espe-
ciarias ou picante, há uma variedade de pratos com uma leve mistura 
de sabores, se não esta acostumado é conveniente levar um prote-
tor para o estômago. Não é recomendado comer alimentos frescos 
(frutas ou verduras) na rua. Lhes recomendamos sempre beber água 
engarrafada..

Gorjetas e costumes 
Todos os serviços indicados como incluidos neste manual estão pagos 
íntegralmente, as gorjetas do motorista e guia não estão incluidas e é 
costume compensar-lhes se o serviço prestado foi do seu agrado. Não 
é obrigatorio, é de carater voluntário, sendo aconselhável para os guías 
entre 5 a 10 dólares diários e ao motorista de 3 a 5 dólares diários e 
para os maleteiros e arrumadeiras nos hotéis de 1 a 2 dólares diários 
por pessoa.

Vestuário e recomendações 
Para a realização de todos os programas, recomendamos de forma 
geral levar roupas e calçados cómodos. Levar sempre óculos de sol, 
bonés e protetor solar. Capa de chuva e um casaco (os dias podem 
ser quentes de manhã e a noite pode baixar a temperatura) e para 

Conselhos
para
sua viagem
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Muito importante!
Traslados

Traslados sempre incluidos em todos nossos circuitos, 
na chegada e saída nos aeroportos principais de cada 
cidade publicada como inicio e fim. Para poder garan-
tir a correta prestação do serviço, assim como poder 
contar com a assistência em espanhol nos programas 
que se inclue, é imprescindivel ter em conta os seguin-
tes aspectos:

Informação dos voos. Receber a informação dos vôos 
com pelo menos 10 dias de antecedencia à sua viagem 
(no caso do Japão, se solicita com ao menos 25 dias de 
antecedência). 

Desencontro com o transferista. Em caso de desen-
contro com nossos transferistas, é necessário comu-
nicar-se de imediato com o nosso serviço telefônico 
de assistência 24 horas (número que está indicado no 
voucher do serviço), para poder coordenar o serviço. 
É importante ressaltar que, em caso de atraso na re-
cepção da bagagem ou outras alterações assim como 
conexões perdidas, é imprescindivel que contatem 
com o número de emergência local que aparece no 
seu voucher ou comunicar-se imediatamente com o 
nosso serviço 24 horas para informar-nos ao respei-
to, já que existem tempos máximos de espera para o 
traslado previsto.

Suplementos. Em caso que os serviços não iniciem ou 
finalizem nos mesmos dias programados, pode produzir 
um suplemento por traslado, ao ter que contratar um 
serviço de traslado diferente ao día previsto.

Voos Noturnos. É importante verificar no caso de vôos 
noturnos, tanto de chegada como de saída, para evi-
tar confusões com os vôos que chegam e/ou saem na 
madrugada. Por favor, confira sempre a data da sua 
reserva e em caso de dúvidas consulte-nos enviando o 
PNR da reserva para fazermos as comprovações per-
tinentes.

os meses de inverno. Na maior parte dos Países visitados a religião 
é muito importante e marca a vida e costumes da população local. 
A regra principal é o respeito e dar valor a rica cultura destes Países, 
embora cada País tenha sua característica e alguns são mais tole-
rantes que os outros, há lugares onde as turistas mulheres devem 
se cobrir com um véu ou capa, é por isso que se recomenda vestir 
com respeito de acordo a cada País a visitar. Se vai viajar no mes do 
ramadã (15 maio a 16 junho), tem que evitar comer e beber em locais 
públicos. Devemos ser cautelosos nos Países islâmicos com o consu-
mo de álcool, em muitos Países está proibida a entrada (não pode 
levar nem mesmo na bagagem) e também pode não ser vendido em 
restaurantes ou bares.

Locais de culto 
Muitos programas incluem entradas aos locais de culto. A entrada é 
feita sem sapatos, se recomenda levar meias. É costume ter que pagar 
pela utilização de cámeras fotográficas ou vídeos em muitos locais ou 
ser proibido fotografar ou filmar. As pessoas não formam parte da pais-
sagem, tem que pedir permisão para fazer uma foto delas e em alguns 
casos oferecer uma gorjeta (consultar sempre o guía).

Medicamentos 
Se está fazendo um tratamento médico, lembre de levar os remédios 
habituais, assim como receitas médicas com o composto ativo caso seja 
necesario comprar durante a sua viagem. Recomendamos tambem le-
var remédios para proteger o estômago, paracetamol, repelente contra 
os mosquitos.

Informações por destino
Em cada divisão de destino encontrará unas páginas de introdução 
onde lhe damos indicações importantes e específicas. Sugerimos ler 
com muita atenção as mesmas já que lhes proporcionará informação 
importante para a sua viagem.

Viagens sob Medida
Na Special Tours sabemos que há muitos tipos de viajantes e, embo-
ra nós criemos a grande maioria de nossos programas para viajar em 
circuitos regulares com um guía, também somos especialistas em pro-
jetar a viagem dos seus sonhos. Para isso, temos um departamento es-
pecializado. Portanto, se você não encontrar neste catálogo nenhuma 
viagem ou hotel que se adapte às suas necessidades, peça-nos uma 
cotação, pois a elaboraremos sem compromisso.
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Grécia
Turquia
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Balões sobre Capadócia · Turquia

Grécia · Turquia
ÁREA VACINAS DOCUMENTAÇÃO / VISTO MOEDA CLIMA HORÁRIO GMT

Grécia Nenhuma 
obrigatória

Visto Schengen para as nacionalidades 
obrigatórias.

Euro
1 $ = 0,86 € aprox.

Mediterrâneo. Temperaturas que 
variam de 13° no inverno aos 35° 
no verão

+2 horas

Turquia Nenhuma 
obrigatória

Visto obtido on-line para as nacionalidades 
obrigatórias.

Lira Turca
1 $ = 4,86 TRY

Mediterrâneo. Temperaturas que 
variam de 13° no inverno aos 
35° no verão. Nas regiões de 
montanha, o clima é frio.

+2 horas

Validade do passaporte pelo menos 6 meses a partir da data de início da viagem.

É IMPORTANTE SABER…

• Taxas de estância: Não está incluído nos preços dos programas as taxas de estância nas cidades. Em caso de existir, serão pagas pelos clientes em destino.

•  Cruzeiros: Na página 30 encontrará a informação relacionada aos cruzeiros publicados neste manual. 
  Os programas com cruzeiro incluem um pacote de “bebidas blue” (alcohólicas para adultos e não alcohólicas para menores) com condições especifica. 

Pode consultar a lista de bebidas incluídas em www.specialtours.com (clicando no PDF do itinerário) ou solicitando a nosso departamento de reservas.

•  A ordem das realizações das visitas, assim como a distribuição das noites em Atenas e Istambul, podem variar em função do dia de chegada, mantendo 
sempre os serviços programados. O programa de viagem em função do dia de início encontra-se disponível em www.specialtours.com. 

•  Por razões operativas, os programas que incluem estâncias ná Ilhas Gregas podem mudar a ordem de realização das mesmas, mantendo todos os serviços. 
Nosso departamento de reservas informará disto no momento da confirmação definitiva.

•  Visita e monumentos fechados:
 -  Na Grécia, os monumentos históricos permanecem fechados nos feriados. Nesses casos, os programas serão adaptados para poder realizar todas as visitas 

e, nos casos que não sejam possíveis, as saídas não serão operativas. Em Atenas, de novembro até março, a visita da cidade em espanhol somente se 
realiza às terças-feiras e domingos, sendo assim, em algumas saídas a visita somente poderá ser realizada em inglês.

 -  Em Istambul, Santa Sofia fecha algumas segundas-feiras. Nesses casos, visitaremos o Palácio Topkapi. Devido às festas religiosas, final do Ramadã, Festa do 
Cordeiro, etc., os monumentos podem fechar ou modificar horários; os dias que fechar o Bazar Egípcio, se realizará a panorâmica da Mesquita de Rusten Pasa.

VISTOS GRÉCIA
Hoje, as nacionalidades da Bolívia, Equador, Guatemala, Peru e República Dominicana necessitam de visto para entrar na Grécia. 
As nacionalidades que necessitem visto de entrada devem tramitar com antecedência à chegada no país. É necessário obter o Visto Schengen, e se vai fazer 
um cruzeiro não deve esquecer que o visto deve ser múltiplo e não de apenas uma entrada (consultar página 30).

VISTOS TURQUIA
E-VISADO: As nacionalidades que exigem um visto, têm a obrigação de obtê-lo antes da chegada à Turquia através do site https://www.evisa.gov.tr/en/.  
As nacionalidades não têm autorização para obter E-visto, deve ser obtido no consulado da Turquia mais próximo.

 Mais informação e outras opções de itinerários disponíveis em www.specialtours.com 

ISTAMBUL TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DPL TPL SGL DPL TPL SGL DPL TPL SGL
1 Abril ao 25 Dezembro 2019 50 45 95 80 75 135 85 85 165
26 Dezembro 2019 ao 3 Janeiro 2020 70 60 125 85 80 145 100 100 200
4 Janeiro ao 10 Março 2020 45 40 85 55 50 105 70 70 150
15 ao 31 Março 2020 55 50 100 85 80 140 90 90 175
(*) Não válidos do 23 Dezembro ao 2 Janeiro. Consultar. 

ATENAS TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DPL TPL SGL DPL TPL SGL DPL TPL SGL
1 ao 30 Abril 2019 80 75 150 95 90 185 145 135 250
1 Maio ao 30 Junho 2019 85 80 170 105 100 200 145 135 250
1 Julho ao 31 Agosto 2019 80 75 150 95 90 185 145 135 250
1 Setembro ao 31 Outubro 2019 85 80 170 105 100 200 145 135 250
1 Novembro 2019 a 31 Março 2020 75 70 145 90 85 180 135 130 245

NOITES EXTRAS
Preços por pessoa e noite, café da manhã e impostos incluídos:
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O Acrópole · Atenas

Epidauro

Corinto

Micenas

Atenas

Hydra

Aegina
Poros

3

GRÉCIA

Mykonos
3

3Santorini

OU POSSIBILIDADE DE EXCURSÃO A CORINTO, MICENAS E EPIDAURO:

DIAS 1 AO 2 IGUAIS QUE ITI. 6000

DIA 3 ATENAS (Corinto, Micenas e Epidauro) MP 
Café da manhã. Hoje faremos a visita da Argólida, um 
passeio através do tempo onde seguiremos para a penín-
sula do Peloponeso, passando pelo impressionante Canal 
de Corinto e que une o Golfo de Corinto com o Sarônico. 
Depois de uma pequena parada para ver uma das obras 
de engenharia mais impressionantes, voltaremos três mil 
anos para visitar o sítio arqueológico de Micenas, um dos 
locais históricos mais importantes da Grécia antiga, a casa 
do lendário reino de Agamêmnon e lugar que deu nome 
ao período micênico: se visita a cidadela, a Porta dos Le-
ões, que magistralmente é alcançado a simetria das for-
mas e ardor na representação de leões; assim entramos 
na “cidade rica em ouro”, como foi descrito por Homero, 
onde podemos ver as Muralhas Ciclópicas e o túmulo de 
Agamenon. Micenas é um Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO desde 1.999. Continuamos a rota para apro-
fundar a cultura do século IV aC, Epidauro, local de nas-
cimento do deus Apolo, admirando o Teatro de Epidauro, 
um dos melhores conservados da Grécia antiga, com uma 
capacidade de cerca de 16.000 espectadores e famoso 
por sua excelente acústica. Epidauro, foi um dos centros 
de peregrinação mais importantes da antiguidade, porque 
aqui estava o mais famoso santuário de Asclépio, o deus 
médico. O passeio inclui Almoço. No final das visitas, vol-
taremos a Atenas. Acomodação. 

DIA 4 ATENAS 
Café da manhã. Tempo livre ate o horario do traslado ao 
aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

DIA 1 ATENAS 
Chegada ao aeroporto da capital Helena, asistência e tras-
lado a seu hotel. Acomodação.

DIA 2 ATENAS 
Café da manhã. Pela manhã, visita da cidade: a praça da 
Constituição, o Parlamento, a Biblioteca Nacional, a Uni-
versidade e a Academia. Ao passar pela rua Herodou At-
ticus, podemos ver o ex Palácio Real e à frente, o Túmulo 
do soldado desconhecido, custodiado pelos pitorescos 
Evzones; o estádio Panatenaico, o Templo de Zeus e o 
Arco do Adriano. Entrada à Acrópolis onde veremos: os 
Propileus, o Templo de Ateneia Nike, o Templo grego 
do Erection, com seu famoso pórtico das Cariátides e o 
Parthenon. Tarde livre, que podem aproveitar para vi-
sitar livremente o novo Museu da Acrópolis ou passear 
pelo bairro típico da Plaka, a Praça Syntagma, também 
conhecida como a Praça da Constituição no coração da 
cidade, um dos lugares mais populares da cidade ou ver 
a troca de guarda dos Evzones que se realiza a cada hora. 
Acomodação.

DIA 3 ATENAS   I. GREGAS (Aegina, Hydra e Poros) MP 
Café da manhã. Pela manhã, traslado ao Porto para em-
barcar em um agradável cruzeiro para 3 das ilhas gregas 
mais pitorescas: Aegina, habitada desde a época neolíti-
ca. Os escritos do historiados Pausanias, nos relatam que 
próximo ao porto estavam erguidos templos de Afrodita, 
Apolo, Artemisa, Dionísios e Asclépio. O lugar arqueoló-
gico mais significativo é o Templo de Afea, padroeira da 
ilha. Tempo livre para visitar as pequenas lojas, para na-
dar ou fazer uma excursão opcional ao Templo de Afea, 
muito bem conservado. Continuação à ilha vulcânica de 
Poros, com seu belo e pequeno porto cheio de cafete-
rias e lojas. A ilha possui bonitos edifícios neoclássicos, 
a Torre do Relógio (1.927) e o Museu Arqueológico de 
Koziris, com restos do santuário de Posseidon. E por úl-
timo, Hydra, uma das ilhas mais belas do Egeu no golfo 
sarônico. O porto, com forma de anfiteatro ou meia lua, 
constitui um collage onde se misturam as cores vivas das 
tabernas ao ar livre, as cafeterias, as butiques, … Toda a 
atmosfera desta ilha sugere arte e criação. A arquitetura 
desta ilha é algo característico. Cabe destacar as casas 
senhoriais, entre elas, distinguimos a Casa de Bulgaris 
e a Casa de Kunduriotis. Uma curiosidade desta ilha é 
que não circulam carros, sendo o transporte público, os 
burros ou taxis aquáticos. Durante o percurso, Almoço a 
bordo. Pela tarde, retorno ao porto. Chegada e traslado 
ao hotel. Acomodação. 

DIA 4 ATENAS 
Café da manhã. Tempo livre ate o horario do traslado ao 
aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

6000 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 25 Abril + 1 Julho ao 25 Agosto 2019 615 560 925 720 655 1.090 885 830 1.340
26 Abr ao 30 Jun + 26 Ago ao 31 Out 2019 655 615 1.020 740 675 1.115 885 830 1.340
1 Novembro 2019 ao 31 Março 2020 615 560 925 705 645 1.100 875 820 1.330
Crianças até 2 anos gratis; de 3 a 10 anos, desconto do 20% em Triplo.
(1)  Estâncias de Novembro a Março, os inícios em Atenas em Segundas, Quartas, Quintas-feiras e Domingos terão a visita da cidade 

em espanhol. Resto de dias a visita só opera em inglês.

6001 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 25 Abril + 1 Julho ao 25 Agosto 2019 615 560 925 720 655 1.090 885 830 1.340
26 Abr ao 30 Jun + 26 Ago ao 31 Out 2019 655 615 1.020 740 675 1.115 885 830 1.340
1 Novembro 2019 ao 31 Março 2020 615 560 925 705 645 1.100 875 820 1.330
Crianças até 2 anos gratis; de 3 a 10 anos, desconto do 20% em Triplo.
(1)  Estâncias de Novembro a Março, os inícios em Atenas em Segundas, Quartas, Quintas-feiras e Domingos terão a visita da cidade 

em espanhol. Resto de dias a visita só opera em inglês.
Iti. 6002-web: Grécia Clássica, visitando Delfos, disponível em www.specialtours.com.

6000

Atenas Clássica
4 dias / 1 refeição desde

 615$

6001

Atenas Antiga
4 dias / 1 refeição desde

 615$

SAÍDAS
6000: Diárias.
6001:  Terças, Quartas, Quintas e Sextas-feiras (Abril a Outubro); 

Quartas-feiras (Novembro a Março).

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas sim mínimo de pessoas.
·  Assistência de língua hispana ao chegar no aeroporto.
·  Traslados conforme itinerário.
·  6000: Cruzeiro Ilhas Gregas.
·  6001: Visita a Corinto, Mycenas Epidauro.
·  3 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
·  Refeições segundo itinerário.
·  Visitas indicadas no itinerário com guia de língua hispana.
·  Entradas dos monumentos indicados no itinerário.
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Saídas de Novembro a Março: os inícios em Atenas em 
Segunda, Quarta, Quinta-feiras e Domingos terão a visita da 
cidade em espanhol. Resto de dias, a visita só opera em inglês.

· Ver informações na página 19.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Atenas B. W. Candia 3*S (Tentação) 
 B. W. My Athens 3*S (Tentação) 
 Pythagorion 3*S (Tentação) 
 President / Titania 4* (Seleção) 
 Athens Avenue 4* (Seleção) 
 Zafolia 4* (Seleção) 
 Cypria / Tiare 4* (Seleção) 
 Rad. Blu Park 5* (Luxo) 
 Metropolitan Athens 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

ITI 6000 / 6001
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Panorâmica · Ilha de Mykonos Panorâmica de Oia · Ilha de Santorini

6000-SA

Extensão Santorini
6 dias desde

 1.125$

6000-MA

Extensão Mykonos
6 dias desde

 980$
DIA 1 AO 2 IGUAIS AO ITINERÁRIO 6000 “ATENAS CLÁSSICA”.

DIA 3 ATENAS   MYKONOS
Café da manhã. Pela manhã, traslado ao porto e saída em ferry highspeed a Mykonos. 
Chegada e traslado ao hotel. Tempo à sua disposição. Acomodação.

DIA 4 MYKONOS
Café da manhã. Dia livre para visitar a Ilha. São de especial interesse: a Igreja Parapotiani, 
o Mosteiro de São Pantaleão e o Mosteiro Turliani em Ano Mera. Acomodação.

DIA 5 MYKONOS
Café da manhã. Dias livres. Desfrute de suas praias ou visite o pitoresco porto de Myko-
nos. Também pode visitar, opcionalmente, a ilha vizinha de Delos, ilha pequena, rochosa 
e desértica, onde se encontra um sitio arqueológico mais fino de toda Grécia. As ruinas 
do Templo de Apolo são lugares que nao podem deixar de serem visitados. Acomodação.

DIA 6 MYKONOS
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

Iti. 6000-M 7 dias (possibilidade de extensão a Atenas)

DIA 6 MYKONOS   ATENAS
Café da manhã. Traslado ao porto, saída em ferry highspeed, até Atenas. Chegada e 
traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 7 ATENAS
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

DIA 1 AO 2 IGUAIS AO ITINERÁRIO 6000 “ATENAS CLÁSSICA”.

DIA 3 ATENAS   SANTORINI
Café da manhã. Pela manhã, traslado ao porto de Pireu, procedimentos de embarque e 
saída em ferry highspeed a Santorini. Chegada e traslado ao hotel. No período da tarde, e 
tempo à sua disposição para visitar esta ilha maravilhosa. Acomodação. 

DIA 4 SANTORINI
Café da manhã. Dia livre para percorrer a ilha, joia das Ciclades, com forma em meia lua 
(devido ao afundamento da caldeira do vulcão) e desfrutar de suas praías. Acomodação. 

DIA 5 SANTORINI
Café da manhã. Dia libre para desfrutar da ilha, visitar as ilhas do interior, realizar um 
cruzeiro pela caldeira com uma visão espetacular, comprar ou passar o dia em uma de 
suas praias animadas. Acomodação. 

DIA 6 SANTORINI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

Iti. 6000-S 7 dias (possibilidade de extensão a Atenas)

DIA 6 MYKONOS   ATENAS
Café da manhã. Traslado ao porto, saída em ferry highspeed, até Atenas. Chegada e 
traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 7 ATENAS
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

6000-MA - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 25 Abril 2019 980 875 1.610
26 Abril ao 8 Junho 2019 1.155 1.030 2.005
9 Junho ao 8 Julho 2019 1.310 1.135 2.340
9 Julho ao 31 Agosto 2019 1.465 1.260 2.590
1 Setembro ao 15 Outubro 2019 1.340 1.155 2.350
Sup. iti. 6000-M (Ferry + 1 noite em Atenas:
• 1 Abril ao 10 Outubro 2019 375 355 490

6000-MA - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 8 Maio 2019 1.165 1.080 1.935
9 Maio ao 8 Junho 2019 1.280 1.185 2.140
9 Junho ao 8 Julho 2019 1.520 1.375 2.640
9 Julho ao 31 Agosto 2019 1.645 1.540 2.735
1 ao 28 Setembro 2019 1.530 1.395 2.650
29 Setembro ao 15 Outubro 2019 1.175 1.145 1.945
Sup. iti. 6000-M (Ferry + 1 noite em Atenas:
• 1 Abril ao 10 Outubro 2019 395 375 530

6000-MA - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 23 Maio 2019 1.395 1.300 2.280
24 Maio ao 23 Junho 2019 1.685 1.590 2.900
24 Junho ao 29 Agosto 2019 1.975 1.860 3.455
30 Agosto ao 28 Setembro 2019 1.685 1.590 2.900
29 Setembro ao 10 Outubro 2019 1.395 1.300 2.280
Sup. iti. 6000-M (Ferry + 1 noite em Atenas:
• 1 Abril ao 7 Outubro 2019 435 405 595

Crianças até 11 anos, desconto do 20% em Triplo.

6000-SA - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 25 Abril 2019 1.125 875 1.905
26 Abril ao 30 Junho 2019 1.395 1.250 2.130
1 Julho ao 25 Agosto 2019 1.350 1.195 2.040
26 Agosto ao 27 Setembro 2019 1.395 1.250 2.130
28 Setembro ao 10 Outubro 2019 1.165 1.030 1.995
Sup. iti. 6000-S (Ferry + 1 noite em Atenas):
• 1 Abril ao 10 Outubro 2019 375 355 490

6000-SA - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 25 Abril 2019 1.260 1.090 2.080
26 Abril ao 26 Maio 2019 1.375 1.185 2.290
27 Maio ao 27 Setembro 2019 1.550 1.395 2.570
28 Setembro ao 10 Outubro 2019 1.340 1.155 2.280
Sup. iti. 6000-S (Ferry + 1 noite em Atenas):
• 1 Abril ao 10 Outubro 2019 395 375 530

6000-SA - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 5 Maio 2019 1.425 1.375 2.340
6 ao 26 Maio 2019 1.645 1.600 2.800
27 Maio a 25 Junho 2019 1.780 1.725 3.080
26 Junho ao 12 Setembro 2019 1.905 1.860 3.305
13 Setembro ao 2 Outubro 2019 1.780 1.725 3.070
3 ao 7 Outubro 2019 1.645 1.600 2.800
Sup. iti. 6000-S (Ferry + 1 noite em Atenas):
• 1 Abril ao 7 Outubro 2019 435 405 595

Crianças até 11 anos, desconto do 20% em Triplo.

SAÍDAS
Diárias (de Abril a Outubro).

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Traslados conforme itinerário.
·  2 noites de hotel em Atenas.
·  Visita da cidade de Atenas com entrada a Acrópolis.
·  Iti. 6000-MA, 3 pernoites em Mykonos.
·  Iti. 6000-SA, 3 pernoites em Santorini.
·  Ferry highspeed Atenas / Mykonos ou Atenas / Santorini 
Adicionalmente em itinerarios com extensão a Atenas: 
ferry highspeed Mykonos / Atenas ou Santorini / Atenas acordo 
com itinerário escolhido e 1 pernoite em Atenas com traslados.

OBSERVAÇÕES
·  Em funcao das condições climáticas e operativas, os trajetos 
previstos em barco highspeed podem ser realizados em 
ferryboat. 

·  Ver informações na página 19.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Mykonos Zhephyros / Mykonian hotels 3* (Tentação) 
 Petinos / Harmony Boutique 4* (Seleção) 
 Manoulas Beach 4* (Seleção) 
 Petasos Beach 4*S (Luxo)
Santorini Kamari Beach / Acqua Vatos  3* (Tentação) 
 Rose Bay / Daedalus  4* (Seleção) 
 Santomiramare / El Greco 4* (Seleção) 
 Santorini Plc / Aegean Plc  4* (Seleção) 
 Costa Grand / Majestic  4*S (Luxo) 
 Cavo Bianco / Aqua Blue  4*S (Luxo) 
 Kastelli / Nine Muses 4*S (Luxo)
Hotéis de Atenas mismos hotéis iti. 6000, em página 20.
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.



22

Panorâmica de Oia · Ilha de Santorini

O Acrópole desde a cidade · Atenas

Atenas

Santorini

Mykonos
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um lugar sagrado, tem importantes ruínas, entre as quais se 
destacam a famosa Sacada dos Leões, em frente ao Lago 
Sagrado, e o Templo de Apolo. Acomodação.

DIA 6 MYKONOS   SANTORINI 
Café da manhã. Traslado ao porto para embarcar em ferry 
de alta velocidade até a ilha Santorini. Chegada e trasla-
do ao hotel. Tempo livre à sua disposição. Se em algo se 
distingue Santorini de outras ilhas, além de sua caracte-
rística arquitectura com suas casitas de cúpulas azuis dis-
tribuídas em sua costa escarpada, é de sua posta de Sol. 
Desfrute da posta de Sol, uma das mais espetaculares e 
românticas do mundo, principalmente na localidade de 
Oia. Acomodação.

DIA 1 ATENAS
Chegada ao aeroporto, assistência e traslado a seu hotel. 
Resto do dia livre nesta cidade com uma história a mais de 
3.000 anos de antiguidade. De grande importância cultu-
ral na época clássica grega, na Roma antiga e na cultura 
ocidental, berço da democracia e de grandes personalida-
des como artistas, escritores e filósofos que se reflete na 
atual Grécia. Acomodação.

DIA 2 ATENAS
Café da manhã. Pela manhã, visita da cidade. O percurso 
nos levará à Praça da Constituição, o Parlamento, a Biblio-
teca Nacional, a Universidade e a Academia. Ao passar 
pela Rua Herodou Atticus, podemos ver o antigo Palácio 
Real, custodiado pelos tradicionais Evzones. Seguindo 
nosso itinerário em direção à Acrópole, poderão ver o fa-
moso estádio Olímpico, o Templo de Zeus, o qual visitare-
mos, e o Arco de Adriano. Na Acrópole se visitará as obras 
do templo de Péricles, os Propileus, o Templo de Atenea 
Nike, que comemora a vitória contra os persas na batalha 
de Salamina; o Templo grego do Erection com seu famoso 
pórtico das Cariátides, que foi erigido em honra aos deu-
ses Atenea e Poseidón e o Parthenon. Tarde livre, podem 
visitar livremente o novo Museu da Acrópolis, onde se 
encontram os restos mais importantes. Ou Pode passear 
pelos bairros mais típicos e populares como Monasteraki 
(com o monasterio ortodoxo que dá nome à zona) e Plaka, 
em onde poderemos encontrar em suas estreitas e colori-
das ruas, tabernas e restaurantes com uma grande anima-
ção durante todo o dia. Acomodação.

DIA 3 ATENAS   MYKONOS 
Café da manhã. Traslado do hotel ao porto de Atenas 
para embarque, em ferry de alta velocidade, para a ilha 
de Mykonos, que pertence ao archipiélago das Cícladas. 
Chegada e traslado ao hotel. Resto do dia livre que pode 
aproveitar para conhecer seus típicos molinos. A vida no-
turna de Mykonos é muito ativa. Pode encontrar múltiplas 
opções de restaurantes nas diferentes zonas da ilha para 
degustar a gastrónomia local baseada em pescados, quei-
jos ou yogures e desfrutar das discotecas a pé de praia 
com sua animada música (é conhecida como a Ibiza de 
Grécia). Acomodação.

DIA 4 MYKONOS 
Café da manhã. Dia livre para desfrutar desta ilha cos-
mopolita. De especial interesse são a Igreja Parapotianí, o 
Mosteiro de São Pantaleão, próximo de Chora, e o Mostei-
ro de Turliani em Ano Mera. Acomodação.

DIA 5 MYKONOS 
Café da manhã. Dia livre para passeio nas praias e visita ao 
pitoresco porto de Mykonos, onde encontramos, em perfei-
ta harmonia, os barcos de pescadores e os iates luxuosos. 
Sugerimos passeio (opcional) à ilha de Delos. Ilha pequena, 
rochosa e desértica, onde se encontra um sítio arqueológi-
co de casas com colunas de mármore adornadas com mo-
saicos, que indicam um passado glorioso. Conhecida como 

6060-A

Atenas, Mykonos e Santorini
9 dias desde

 1.715$

DIA 7 SANTORINI
Café da manhã. Dia livre para visitar a mais singular das 
ilhas de toda a Grécia, resultado de uma erupção vul-
cânica, de uma beleza selvagem e única com forma em 
media lua devido ao afundamento da caldera do vulcão e 
rodeada de islotes. Pensa-se que este desastre é a origem 
do mito da Atlántida. De seu passado cheio de história e 
monumentos, encontramos-nos hoje em uma ilha rebo-
sante de paz para descansar, mas com grande animação 
noturna. Acomodação.

DIA 8 SANTORINI
Café da manhã. Dia livre que pode aproveitar para des-
frutar de seus peculiares praias de origem vulcânica de 

ITI 6060
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Panorâmica ao entardecer · Ilha de Mykonos

SAÍDAS
Diárias.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas sim mínimo de pessoas.
·  Assistência de língua hispana ao chegar no aeroporto.
·  Bilhete de ferry highspeed Atenas / Mykonos / Santorini. 
·  Traslados conforme itinerário.
·  8 / 9 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
·  Refeições segundo itinerário.
·  Visitas de Atenas com guia de língua hispana incluída 
entrada a Acrópolis.

·  Seguro básico de viagem.

Adicionalmente em itineario 6060: 
· Bilhete de ferry highspeed Santorini / Atenas. 
· 1 pernoite em Atenas. 
· Traslados em Atenas.

OBSERVAÇÕES
·  Pela operativa de barcos e condições climâticas, os trajetos 
previstos em barco highspeed poderão ser feitos em ferry.

·  Em algumas saídas a ordem de realização do itinerário pode 
ser modificado pernoctando primeiro em Santorini e a seguir 
em Mykonos. Se informará no momento da confirmação 
definitiva da reserva.

·  Ver informações na página 19.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Atenas B. W. Candia 3*S (Tentação) 
 B. W. My Athens 3*S (Tentação) 
 Pythagorion 3*S (Tentação) 
 President / Titania / Zafolia 4* (Seleção) 
 Athens Avenue / Cypria / Tiare 4* (Seleção) 
 Rad. Blu Park 5* (Luxo) 
 Metropolitan Athens 5* (Luxo)
Mykonos Zhephyros / Mykonian Hotels 3* (Tentação) 
 Petinos / Harmony Boutique 4* (Seleção) 
 Manoulas Beach 4* (Seleção) 
 Petasos Beach 4*S (Luxo)
Santorini Kamari Beach / Acqua Vatos 3* (Tentação) 
 Rose Bay / Daedalus 4* (Seleção) 
 Antomiramare / El Greco 4* (Seleção) 
 Antorini Plc / Aegean Plc 4* (Seleção) 
 Costa Grand / Majestic 4*S (Luxo) 
 Cavo Bianco / Aqua Blue 4*S (Luxo) 
 Astelli / Nine Muses 4*S (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

6060-A - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 28 Abril 2019 1.715 1.465 2.945
29 Abril ao 8 Junho 2019 2.120 1.820 3.440
9 ao 28 Junho 2019 2.310 1.945 3.795
29 Junho ao 8 Julho 2019 2.265 1.915 3.735
9 Julho ao 29 Agosto 2019 2.435 2.070 4.055
30 Agosto ao 13 Setembro 2019 2.265 1.945 3.785
14 ao 28 Setembro 2019 1.850 1.600 3.305
29 Setembro a 10 Outubro 2019 1.715 1.500 3.005
Sup. iti. 6060 (Ferry + 1 noite em Atenas:
• 1 Abril ao 10 Outubro 2019 375 355 490

6060-A - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 23 Abril 2019 1.905 1.635 3.305
24 Abril ao 8 Maio 2019 2.020 1.725 3.505
9 ao 24 Maio 2019 2.120 1.820 3.700
25 Maio ao 8 Junho 2019 2.300 2.030 3.985
9 ao 30 Junho 2019 2.550 2.235 4.495
1 Julho ao 29 Agosto 2019 2.660 2.380 4.565
30 Agosto ao 30 Setembro 2019 2.550 2.235 4.460
1 ao 10 Outubro 2019 2.020 1.780 3.475
Sup. iti. 6060 (Ferry + 1 noite em Atenas:
• 1 Abril ao 10 Outubro 2019 395 375 530

Crianças até 11 anos, desconto do 20% em Triplo.

6060-A - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
28 Abril ao 3 Maio 2019 2.130 1.895 3.610
4 ao 24 Maio 2019 2.350 2.120 4.065
25 Maio ao 23 Junho 2019 2.775 2.540 4.970
24 Junho ao 29 Agosto 2019 3.195 2.945 5.750
30 Agosto ao 18 Setembro 2019 2.900 2.675 5.200
19 Setembro ao 5 Outubro 2019 2.775 2.540 4.960
Sup. iti. 6060 (Ferry + 1 noite em Atenas:
• 1 Abril ao 7 Outubro 2019 435 405 595

areia negra ou vermelha, mais com um água de azul in-
tenso ou para seguir percorrendo a ilha, visitar as ilhas do 
interior com um cruzeiro opcional pela caldera, ou visitar 
os yacimientos arqueológicos de Akrotiri entre outros. se 
anima-se pode fazer um passeio em burro pelas escadas 
que têm grande inclinação. Não esqueçamos o shopping, 
já que encontramos grande variedade de lojas para to-
dos os gustos. Como despedida, um jantar gastronômico 
com produtos locais que conformam uma dieta medi-
terránea em uns de seus múltiplos restaurantes, além de 
provar o conhecido vinho Visanto (que significa vinho de 
Santorini muito característico pelo clima e sua forma par-
ticular de cultivo). Se é amante do vinho pode fazer uma 
rota por viñedos e adegas da ilha. Acomodação.

DIA 9 SANTORINI 
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado ao 
aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

6060

OU POSSIBILIDADE DE REGRESSO A ATENAS EM FERRY

10 dias desde
 2.090$

DIAS 1 AO 8 IGUAIS QUE ITI. 6060-A

DIA 9 SANTORINI   ATENAS
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao por-
to para embarcar em ferry de alta velocidade até Atenas. 
Pela tarde, chegada e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 10 ATENAS
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado ao 
aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■
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Mosteiro da Santa Trindade · Meteora

As Cariatides no Erection · Atenas

Atenas

Meteora
Kalambaka

Delfos

Hydra

Aegina
Poros

2 2+

1

GRÉCIA

6010 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 25 Abril + 1 Julho ao 25 Agosto 2019 955 915 1.415 1.080 1.020 1.620 1.350 1.280 1.620
26 Abr ao 30 Jun + 26 Ago ao 31 Out 2019 1.010 965 1.465 1.115 1.050 1.655 1.350 1.280 1.935
1 Novembro 2019 ao 31 Março 2020 955 915 1.415 1.070 1.010 1.610 1.330 1.260 1.915
Crianças até 2 anos gratis; de 3 a 10 anos, desconto do 20% em Triplo.

DIA 3 ATENAS - DELFOS - KALAMBAKA MP
Café da manhã. Saída para Delfos (Patrimônio da Huma-
nidade pela UNESCO), que foi considerada o centro do 
mundo pelos antigos gregos, conhecida pelo seu legendá-
rio oráculo. Visita do recinto arqueológico com os restos 
do Santuário de Apolo e seus numerosos tesouros; o Tea-
tro; a Fonte de Castália e o Templo de Apolo. Saída para o 
norte para chegar para Kalambaka, uma cidade tranquila 
aos pés das famosas rochas onde se encontram os mos-
teiros surpreendentes. Jantar e Acomodação.

DIA 4 KALAMBAKA - METEORA - ATENAS 
Café da manhã. Saída para Meteora com uma paisagem 
impressionante formada por penhascos de pedras areníti-
ca que se formou sob o mar há 30 milhões de anos. Visita 
de dois dos peculiares mosteiros bizantinos, que foram 
colocados sobre os impressionantes maciços rochosos, 
construídas em lugares inacessíveis por razões defensivas. 
Continuação via Termopilas para chegar ao nosso hotel 
em Atenas pela tarde. Acomodação. 

DIA 5 ATENAS   I. GREGAS (Aegina, Hydra e Poros) MP 
Café da manhã. Pela manhã, traslado ao Porto para embar-
car em um agradável cruzeiro para 3 das ilhas gregas mais 
pitorescas: Aegina, habitada desde a época neolítica. Os es-
critos do historiados Pausanias, nos relatam que próximo ao 
porto estavam erguidos templos de Afrodita, Apolo, Artemi-
sa, Dionísios e Asclépio. O lugar arqueológico mais significa-
tivo é o Templo de Afea, padroeira da ilha. Tempo livre para 
visitar as pequenas lojas, para nadar ou fazer uma excursão 
opcional ao Templo de Afea, muito bem conservado. Con-
tinuação à ilha vulcânica de Poros, com seu belo e peque-
no porto cheio de cafeterias e lojas. A ilha possui bonitos 
edifícios neoclássicos, a Torre do Relógio (1.927) e o Museu 
Arqueológico de Koziris, com restos do santuário de Possei-
don. E por último, Hydra, uma das ilhas mais belas do Egeu 
no golfo sarônico. O porto, com forma de anfiteatro ou meia 
lua, constitui um collage onde se misturam as cores vivas 
das tabernas ao ar livre, as cafeterias, as butiques, ... Toda 
a atmosfera desta ilha sugere arte e criação. A arquitetura 
desta ilha é algo característico. Cabe destacar as casas se-
nhoriais, entre elas, distinguimos a Casa de Bulgaris e a Casa 
de Kunduriotis. Uma curiosidade desta ilha é que não circu-
lam carros, sendo o transporte público, os burros ou taxis 
aquáticos. Durante o percurso, Almoço a bordo. Pela tarde, 
retorno ao porto. Chegada e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 6 ATENAS 
Café da manhã. Tempo livre ate o horario do traslado ao 
aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

DIA 1 ATENAS 
Chegada ao aeroporto da capital Helena, asistência e tras-
lado a seu hotel. Acomodação. 

DIA 2 ATENAS 
Café da manhã. Pela manhã, visita da cidade: a praça da 
Constituição, o Parlamento, a Biblioteca Nacional, a Uni-
versidade e a Academia. Ao passar pela rua Herodou Atti-
cus, podemos ver o ex Palácio Real e à frente, o Túmulo do 
soldado desconhecido, custodiado pelos pitorescos Evzo-
nes; o estádio Panatenaico, o Templo de Zeus e o Arco do 
Adriano. Entrada à Acrópolis onde veremos: os Propileus, 
o Templo de Ateneia Nike, o Templo grego do Erection, 
com seu famoso pórtico das Cariátides e o Parthenon. 
Tarde livre, que podem aproveitar para visitar livremente 
o novo Museu da Acrópolis ou passear pelo bairro típico 
da Plaka, a Praça Syntagma, também conhecida como a 
Praça da Constituição no coração da cidade, um dos luga-
res mais populares da cidade ou ver a troca de guarda dos 
Evzones que se realiza a cada hora. Acomodação.

6010

Grécia Misteriosa
6 dias / 2 refeições desde

 955$

SAÍDAS
Terças, Quartas e Quintas-feiras (todo o ano);
Sextas-feiras, Sábados e Domingos (Abril a Outubro).

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas sim mínimo de pessoas.
·  Assistência de língua hispana ao chegar no aeroporto.
·  Traslados conforme itinerário.
·  5 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
·  Refeições segundo itinerário.
·  Visitas indicadas no itinerário com guia de língua hispana.
·  Entradas dos monumentos indicados no itinerário.
·  Cruzeiro 1 dia Ilhas Gregas.
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  En saídas de Novembro a Março a visita da cidade opera 
em inglês.

· Ver informações na página 19.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Atenas B. W. Candia 3*S (Tentação) 
 B. W. My Athens 3*S (Tentação) 
 Pythagorion 3*S (Tentação) 
 President / Titania 4* (Seleção) 
 Athens Avenue 4* (Seleção) 
 Zafolia 4* (Seleção) 
 Cypria / Tiare 4* (Seleção) 
 Rad. Blu Park 5* (Luxo) 
 Metropolitan Athens 5* (Luxo)
Kalambaka Orfeas 3* (Tentação / Seleção) 
 Divani 4* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

ITI 6010
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Panorâmica de Oia · Ilha de Santorini
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SAÍDAS
Quartas, Quintas-feiras, Sábados e Domingos.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas sim mínimo de pessoas. 
·  Assistência de língua hispana ao chegar no aeroporto. 
·  Traslados conforme itinerário. 
·  3 pernoites em Atenas e 1 pernoite em circuito. 
·  Refeições conforme itinerário. 
·  Visita de Atenas com guia de língua hispana, e entradas a 
Acropolis. 

·  Bilhete de ferry highspeed Atenas / Mykonos / Santorini. 
·  3 pernoites em Mykonos.
·  3 pernoites em Santorini.
·  Seguro básico de viagem. 

Adicionalmente em itineario com extensão a Atenas: 
· Bilhete de ferry highspeed Santorini / Atenas. 
· 1 pernoite em Atenas. 
· Traslados em Atenas. 

OBSERVAÇÕES
·  Pela operativa de barcos e condições climâticas, os trajetos 
previstos em barco highspeed poderão ser feitos em ferry. 

·  Em algumas saídas a ordem de realização do itinerário pode 
ser modificado pernoctando primeiro em Santorini e a seguir 
em Mykonos. Se informará no momento da confirmação 
definitiva da reserva. 

·  Consulte alternativas itinerário en nosso site  
www.specialtours.com: 
- iti. 6010-M, Grécia Misteriorsa e Mykonos; 
- iti. 6010-S, Grécia Misteriosa e Santorini

·  Ver informações na página 19. 

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Mykonos Zhephyros / Mykonian hotels 3* (Tentação) 
 Petinos / Harmony Boutique 4* (Seleção) 
 Manoulas Beach 4* (Seleção) 
 Petasos Beach 4*S (Luxo)
Santorini Kamari Beach / Acqua Vatos  3* (Tentação) 
 Rose Bay / Daedalus 4* (Seleção) 
 Santomiramare / El Greco 4* (Seleção) 
 Santorini Plc / Aegean Plc 4* (Seleção) 
 Costa Grand / Majestic 4*S (Luxo) 
 Cavo Bianco / Aqua Blue 4*S (Luxo) 
 Kastelli / Nine Muses 4*S (Luxo)
Hotéis de Atenas mismos hotéis iti. 6010, em página 24.
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

ITI 6010-MS

6010-MSA

Extensão Mykonos e Santorini
11 dias / 1 refeição desde

 1.995$
DÍAS 1 AO 4 IGUAIS AO ITINERÁRIO 6010 “GRÉCIA MISTERIOSA”.

DIA 5 ATENAS   MYKONOS
Café da manhã. Traslado do hotel ao porto de Atenas 
para embarque, em ferry de alta velocidade, para a ilha 
de Mykonos, que pertence ao archipiélago das Cícladas. 
Chegada e traslado ao hotel. Resto do dia livre que pode 
aproveitar para conhecer seus típicos molinos. A vida no-
turna de Mykonos é muito ativa. Pode encontrar múltiplas 
opções de restaurantes nas diferentes zonas da ilha para 
degustar a gastrónomia local baseada em pescados, quei-
jos ou yogures e desfrutar das discotecas a pé de praia 
com sua animada música (é conhecida como a Ibiza de 
Grécia). Acomodação.

DIA 6 MYKONOS
Café da manhã. Dia livre para desfrutar desta ilha cos-
mopolita. De especial interesse são a Igreja Parapotianí, o 
Mosteiro de São Pantaleão, próximo de Chora, e o Mostei-
ro de Turliani em Ano Mera. Acomodação.

DIA 7 MYKONOS
Café da manhã. Dia livre para passeio nas praias e visita ao 
pitoresco porto de Mykonos, onde encontramos, em perfei-
ta harmonia, os barcos de pescadores e os iates lu xuosos. 
Sugerimos passeio (opcional) à ilha de Delos. Ilha pequena, 
rochosa e desértica, onde se encontra um sítio arqueológi-
co de casas com colunas de mármore ador nadas com mo-
saicos, que indicam um passado glorioso. Conhecida como 
um lugar sagrado, tem importantes ruínas, entre as quais se 
destacam a famosa Sacada dos Leões, em frente ao Lago 
Sagrado, e o Templo de Apolo. Acomodação.

DIA 8 MYKONOS   SANTORINI
Café da manhã. Traslado ao porto para embarcar em ferry 
de alta velocidade até a ilha Santorini. Chegada e trasla-
do ao hotel. Tempo livre à sua disposição. Se em algo se 
distingue Santorini de outras ilhas, além de sua caracte-
rística arquitectura com suas casitas de cúpulas azuis dis-
tribuídas em sua costa escarpada, é de sua posta de Sol. 
Desfrute da posta de Sol, uma das mais espetaculares e 
românticas do mundo, principalmente na localidade de 
Oia. Acomodação.

DIA 9 SANTORINI
Café da manhã. Dia livre para visitar a mais singular das il-
has de toda a Grécia, resultado de uma erupção vulcânica, 
de uma beleza selvagem e única com forma em media lua 
devido ao afundamento da caldera do vulcão e rodeada de 
islotes. Pensa-se que este desastre é a origem do mito da At-
lántida. De seu passado cheio de história e monumentos, en-
contramos-nos hoje em uma ilha rebosante de paz para des-
cansar, mas com grande animação noturna. Acomodação.

DIA 10 SANTORINI
Café da manhã. Dia livre que pode aproveitar para des-
frutar de seus peculiares praias de origem vulcânica de 
areia negra ou vermelha, mais com um água de azul in-
tenso ou para seguir percorrendo a ilha, visitar as ilhas do 
interior com um cruzeiro opcional pela caldera, ou visitar 
os yacimientos arqueológicos de Akrotiri entre outros. se 
anima-se pode fazer um passeio em burro pelas escadas 
que têm grande inclinação. Não esqueçamos o shopping, 
já que encontramos grande variedade de lojas para todos 
os gustos. Como despedida, um jantar gastronômico com 
produtos locais que conformam uma dieta mediterránea 
em uns de seus múltiplos restaurantes, além de provar o 
conhecido vinho Visanto (que significa vinho de Santorini 
muito característico pelo clima e sua forma particular de 
cultivo). Se é amante do vinho pode fazer uma rota por 
viñedos e adegas da ilha. Acomodação.

DIA 11 SANTORINI
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado ao 
aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

Iti. 6010-MS 12 dias - 1 refeição 
Possibilidade de extensão a Atenas

DIA 11 SANTORINI   ATENAS
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao por-
to para embarcar em ferry de alta velocidade até Atenas. 
Pela tarde, chegada e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 12 ATENAS
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado ao 
aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

6010-MSA - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Maio 2019 2.600 2.465 3.850
4 ao 18 Maio 2019 2.820 2.695 4.305
22 Maio ao 15 Junho 2019 3.245 3.110 5.210
19 Junho ao 31 Agosto 2019 3.660 3.515 5.990
4 ao 7 Setembro 2019 3.370 3.245 5.440
11 ao 25 Setembro 2019 3.245 3.110 5.200
28 Setembro ao 5 Outubro 2019 2.955 2.820 4.575
Sup. iti. 6010-MS (ferry + 1 noite em Atenas)
• 1 Abril ao 7 Outubro 2019 435 405 595

6010-MSA - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
3 ao 21 Abril 2019 2.235 2.040 3.705
1 ao 5 Maio 2019 2.360 2.145 3.920
8 Maio ao 5 Junho 2019 2.640 2.445 4.400
9 Junho ao 4 Julho 2019 2.890 2.650 4.910
6 Julho ao 25 Agosto 2019 2.995 2.785 4.980
28 Agosto ao 25 Setembro 2019 2.890 2.650 4.910
28 Setembro ao 6 Outubro 2019 2.360 2.195 3.920
Sup. iti. 6010-MS (ferry + 1 noite em Atenas)
• 1 Abril ao 10 Outubro 2019 395 375 530

6010-MSA - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
3 ao 21 Abril 2019 1.995 1.800 3.305
1 ao 5 Maio 2019 2.050 1.850 3.360
8 Maio ao 6 Junho + 12 ao 26 Sep 2019 2.415 2.175 3.795
8 Junho ao 4 Julho 2019 2.600 2.300 4.150
6 Julho ao 25 Agosto 2019 2.715 2.405 4.420
28 Agosto ao 11 Setembro 2019 2.600 2.300 4.140
28 Setembro ao 6 Outubro 2.050 1.850 3.360
Sup. iti. 6010-MS (ferry + 1 noite em Atenas)
• 1 Abril ao 10 Outubro 2019 375 355 490

Crianças até 11 anos, desconto do 20% em Triplo.
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Santuário de Atenea · Delphi

O Acrópole desde a cidade · Atenas

Atenas

Olimpia

Delfos

Hydra

Aegina
Poros

2 2+

1

1

GRÉCIA

to por Homero, onde podemos ver as Muralhas Ciclópicas 
e o túmulo de Agamenon. Micenas é um Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO desde 1999. Continuamos para 
Olímpia. Jantar e Acomodação.

DIA 4 OLÍMPIA - DELFOS MP 
Café da manhã. Em Olimpia, lugar de celebração dos pri-
meiros Jogos Olimpicos da historia, visitaremos os restos 
arqueológicos do Santuário de Olímpia, o Estádio, conhe-
ceremos seus grandiosos templos, ó Museu de Olímpia, 
onde se destacam a cabeça de pedra de Hera e a estatua 
de marmore de Hermes. Continuação da viagem, no cami-
nho atravessaremos a maior ponte suspensa do mundo e 
chegaremos a Delfos. Jantar e Acomodação.

DIA 5 DELFOS - ATENAS 
Café da manhã. Em Delfos (cidade Património da Humani-
dade pela Unesco), visitaremos o museu com importantes 
restos da zona, onde encontra-se a Augira de Delfos, feita 
em bronze, e o Agias de Lisipo. A continuação, visita as 
zonas arqueológicas de Delfos com o templo dedicado ao 
dios Apolo. Partida para Atenas. Chegada e Acomodação.

DIA 6 ATENAS   I. GREGAS (Aegina, Hydra e Poros) MP 
Café da manhã. Pela manhã, traslado ao Porto para em-
barcar em um agradável cruzeiro para 3 das ilhas gregas 
mais pitorescas: Aegina, habitada desde a época neolíti-
ca. O lugar arqueológico mais significativo é o Templo de 
Afea, padroeira da ilha. Tempo livre para visitar as peque-
nas lojas, para nadar ou fazer uma excursão opcional ao 
Templo de Afea, muito bem conservado. Continuação à 
ilha vulcânica de Poros, com seu belo e pequeno porto 
cheio de cafeterias e lojas. E por último, Hydra, uma das 
ilhas mais belas do Egeu no golfo sarônico. O porto, com 
forma de anfiteatro ou meia lua, constitui um collage onde 
se misturam as cores vivas das tabernas ao ar livre, as ca-
feterias, as butiques,… Toda a atmosfera desta ilha sugere 
arte e criação. A arquitetura desta ilha é algo característi-
co. Cabe destacar as casas senhoriais, entre elas, distin-
guimos a Casa de Bulgaris e a Casa de Kunduriotis. Uma 
curiosidade desta ilha é que não circulam carros, sendo o 
transporte público, os burros ou taxis aquáticos. Durante 
o percurso, Almoço a bordo. Pela tarde, retorno ao porto. 
Chegada e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 7 ATENAS 
Café da manhã. Tempo livre ate o horario do traslado ao 
aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

DIA 1 ATENAS 
Chegada ao aeroporto da capital Helena, asistência e tras-
lado a seu hotel. Acomodação. 

DIA 2 ATENAS 
Café da manhã. Pela manhã, visita da cidade: a praça da 
Constituição, o Parlamento, a Biblioteca Nacional, a Uni-
versidade e a Academia. Ao passar pela rua Herodou Atti-
cus, podemos ver o ex Palácio Real e à frente, o Túmulo do 
soldado desconhecido, custodiado pelos pitorescos Evzo-
nes; o estádio Panatenaico, o Templo de Zeus e o Arco do 
Adriano. Entrada à Acrópoles onde veremos: os Propileus, 
o Templo de Ateneia Nike, o Templo grego do Erection, 
com seu famoso pórtico das Cariátides e o Parthenon. 
Tarde livre, que podem aproveitar para visitar livremente 
o novo Museu da Acrópoles ou passear pelo bairro típico 
da Plaka, a Praça Syntagma, também conhecida como a 
Praça da Constituição no coração da cidade, um dos luga-
res mais populares da cidade ou ver a troca de guarda dos 
Evzones que se realiza a cada hora. Acomodação.

DIA 3 ATENAS - OLÍMPIA MP 
Café da manhã. Saída para chegar ao Canal de Corinto 
com uma pequena parada. Continuamos a rota até Epi-
dauro, admirando o Teatro de Epidauro, um dos melhores 
conservados da Grécia antiga. Micenas, um dos locais his-
tóricos mais importantes da Grécia antiga, se visita a cida-
dela: a Porta dos Leões, que magistralmente é alcançado 
a simetria das formas e ardor na representação de leões; 
assim entramos na “cidade rica em ouro”, como foi descri-

6011

Grécia Clássica
7 dias / 3 refeições desde

 1.175$

SAÍDAS
Segundas, Terças-feiras e Domingos (todo o ano);
Quartas, Quintas e Sextas-feiras (de Abril a Outubro).

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas sim mínimo de pessoas.
·  Assistência de língua hispana ao chegar no aeroporto.
·  Traslados conforme itinerário.
·  6 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
·  Refeições segundo itinerário.
·  Visitas indicadas no itinerário com guia de língua hispana.
·  Entradas dos monumentos indicados no itinerário.
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Estancias de Novembro a Março: os inicios en Atenas en 
Terca-feira terão à vistia da cidade em inglês. 

· Ver informações na página 19. 

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Atenas B. W. Candia 3*S (Tentação) 
 B. W. My Athens 3*S (Tentação) 
 Pythagorion 3*S (Tentação) 
 President / Titania 4* (Seleção) 
 Athens Avenue 4* (Seleção) 
 Zafolia 4* (Seleção) 
 Cypria / Tiare 4* (Seleção) 
 Rad. Blu Park 5* (Luxo) 
 Metropolitan Athens 5* (Luxo)
Olimpia Neda / Ilis 3* (Tentação e Seleção) 
 Arty Grand 4* (Luxo)
Delfos Hermes / Olympic 3* (Tentação e Seleção) 
 Amalia 4* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

ITI 6011

6011 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 25 Abril 2019 1.175 1.125 1.715 1.300 1.240 1.925 1.620 1.560 2.290
26 Abril ao 30 Junho 2019 1.225 1.185 1.780 1.330 1.270 1.955 1.620 1.560 2.290
1 Julho ao 25 Agosto 2019 1.175 1.125 1.715 1.300 1.240 1.925 1.620 1.560 2.290
26 Agosto ao 31 Outubro 2019 1.225 1.185 1.780 1.330 1.270 1.955 1.620 1.560 2.290
1 Novembro 2019 ao 31 Março 2020 1.175 1.125 1.715 1.290 1.225 1.915 1.600 1.540 2.280
Crianças até 2 anos gratis; de 3 a 10 anos, desconto do 20% em Triplo.
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 Panorâmica de Chora · Ilha de Mykonos
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SAÍDAS
Segundas, Terças, Quintas e Sextas-feiras.

OBSERVAÇÕES
·  Pela operativa de barcos e condições climâticas, os trajetos 
previstos em barco highspeed poderão ser feitos em ferry. 

·  Em algumas saídas a ordem de realização do itinerário pode 
ser modificado pernoctando primeiro em Santorini e a seguir 
em Mykonos. Se informará no momento da confirmação 
definitiva da reserva. 

·  Consulte alternativas itinerário en nosso site  
www.specialtours.com: 
- iti. 6011-M, Grécia Clássica e Mykonos; 
- iti. 6011-S, Grécia Clássica e Santorini.

· Ver informações na página 19.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Mykonos Zhephyros / Mykonian hotels 3* (Tentação) 
 Petinos / Harmony Boutique 4* (Seleção) 
 Manoulas Beach 4* (Seleção) 
 Petasos Beach 4*S (Luxo)
Santorini Kamari Beach / Acqua Vatos  3* (Tentação) 
 Rose Bay / Daedalus 4* (Seleção) 
 Santomiramare / El Greco 4* (Seleção) 
 Santorini Plc / Aegean Plc 4* (Seleção) 
 Costa Grand / Majestic 4*S (Luxo) 
 Cavo Bianco / Aqua Blue 4*S (Luxo) 
 Kastelli / Nine Muses 4*S (Luxo)
Hotéis de Atenas mismos hotéis iti. 6011, em página 26.
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

ITI 6011-MSA

6011-MSA

Extensão Mykonos e Santorini
12 dias / 2 refeições desde

 2.265$
DÍAS 1 AO 5 IGUAIS AO ITINERÁRIO 6011 “GRÉCIA CLÁSSICA”.

DIA 6 ATENAS   MYKONOS
Café da manhã. Traslado do hotel ao porto de Atenas 
para embarque, em ferry de alta velocidade, para a ilha 
de Mykonos, que pertence ao archipiélago das Cícladas. 
Chegada e traslado ao hotel. Resto do dia livre que pode 
aproveitar para conhecer seus típicos molinos. A vida no-
turna de Mykonos é muito ativa. Pode encontrar múltiplas 
opções de restaurantes nas diferentes zonas da ilha para 
degustar a gastrónomia local baseada em pescados, quei-
jos ou yogures e desfrutar das discotecas a pé de praia 
com sua animada música (é conhecida como a Ibiza de 
Grécia). Acomodação.

DIA 7 MYKONOS
Café da manhã. Dia livre para desfrutar desta ilha cos-
mopolita. De especial interesse são a Igreja Parapotianí, o 
Mosteiro de São Pantaleão, próximo de Chora, e o Mostei-
ro de Turliani em Ano Mera. Acomodação.

DIA 8 MYKONOS
Café da manhã. Dia livre para passeio nas praias e visita ao 
pitoresco porto de Mykonos, onde encontramos, em perfei-
ta harmonia, os barcos de pescadores e os iates lu xuosos. 
Sugerimos passeio (opcional) à ilha de Delos. Ilha pequena, 
rochosa e desértica, onde se encontra um sítio arqueológi-
co de casas com colunas de mármore ador nadas com mo-
saicos, que indicam um passado glorioso. Conhecida como 
um lugar sagrado, tem importantes ruínas, entre as quais se 
destacam a famosa Sacada dos Leões, em frente ao Lago 
Sagrado, e o Templo de Apolo. Acomodação.

DIA 9 MYKONOS   SANTORINI
Café da manhã. Traslado ao porto para embarcar em ferry 
de alta velocidade até a ilha Santorini. Chegada e trasla-
do ao hotel. Tempo livre à sua disposição. Se em algo se 
distingue Santorini de outras ilhas, além de sua caracte-
rística arquitectura com suas casitas de cúpulas azuis dis-
tribuídas em sua costa escarpada, é de sua posta de Sol. 
Desfrute da posta de Sol, uma das mais espetaculares e 
românticas do mundo, principalmente na localidade de 
Oia. Acomodação.

DIA 10 SANTORINI
Café da manhã. Dia livre para visitar a mais singular das il-
has de toda a Grécia, resultado de uma erupção vulcânica, 
de uma beleza selvagem e única com forma em media lua 
devido ao afundamento da caldera do vulcão e rodeada de 
islotes. Pensa-se que este desastre é a origem do mito da At-
lántida. De seu passado cheio de história e monumentos, en-
contramos-nos hoje em uma ilha rebosante de paz para des-
cansar, mas com grande animação noturna. Acomodação.

DIA 11 SANTORINI
Café da manhã. Dia livre que pode aproveitar para des-
frutar de seus peculiares praias de origem vulcânica de 
areia negra ou vermelha, mais com um água de azul in-
tenso ou para seguir percorrendo a ilha, visitar as ilhas do 
interior com um cruzeiro opcional pela caldera, ou visitar 
os yacimientos arqueológicos de Akrotiri entre outros. se 
anima-se pode fazer um passeio em burro pelas escadas 
que têm grande inclinação. Não esqueçamos o shopping, 
já que encontramos grande variedade de lojas para todos 
os gustos. Como despedida, um jantar gastronômico com 
produtos locais que conformam uma dieta mediterránea 
em uns de seus múltiplos restaurantes, além de provar o 
conhecido vinho Visanto (que significa vinho de Santorini 
muito característico pelo clima e sua forma particular de 
cultivo). Se é amante do vinho pode fazer uma rota por 
viñedos e adegas da ilha. Acomodação.

DIA 12 SANTORINI
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado ao 
aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

Iti. 6011-MS 13 dias - 2 refeições 
Possibilidade de extensão a Atenas

DIA 12 SANTORINI   ATENAS
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao por-
to para embarcar em ferry de alta velocidade até Atenas. 
Pela tarde, chegada e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 13 ATENAS
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado ao 
aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

6011-MSA - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
25 Abril ao 7 Maio 2019 3.090 2.975 4.970
9 Maio ao 18 Junho 2019 3.515 3.390 5.875
20 Junho ao 30 Agosto 2019 3.930 3.795 6.655
2 ao 6 Setembro 2019 3.640 3.525 6.105
9 ao 24 Setembro 2019 3.515 3.390 5.865
26 Setembro ao 4 Outubro 2019 3.225 3.100 5.240
Sup. iti. 6011-MS (ferry + 1 noite em Atenas)
• 1 Abril ao 7 Outubro 2019 435 405 595

6011-MSA - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 23 Abril 2019 2.455 2.255 4.005
25 Abril ao 7 Maio 2019 2.580 2.360 4.225
9 Maio ao 4 Junho 2019 2.860 2.665 4.700
6 Junho ao 5 Julho 2019 3.110 2.870 5.210
8 Julho ao 27 Agosto 2019 3.245 3.035 5.315
29 Agosto ao 27 Setembro 2019 3.110 2.870 5.210
30 Setembro ao 8 Outubro 2019 2.580 2.415 4.225
Sup. iti. 6011-MS (ferry + 1 noite em Atenas)
• 1 Abril ao 10 Outubro 2019 395 375 530

6011-MSA - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 6 Maio 2019 2.265 2.070 3.670
7 Maio 3 Junho + 16 ao 27 Sep 2019 2.630 2.390 4.110
4 ao 28 Junho 2019 2.820 2.515 4.460
1 ao 5 Julho 2019 2.765 2.455 4.400
8 Julho ao 27 Agosto 2019 2.985 2.675 4.785
29 Agosto ao 13 Setembro 2019 2.820 2.515 4.450
30 Setembro ao 8 Outubro 2019 2.265 2.070 3.670
Sup. iti. 6011-MS (ferry + 1 noite em Atenas)
• 1 Abril ao 10 Outubro 2019 375 355 490

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas sim mínimo de pessoas. 
·  Assistência de língua hispana ao chegar no aeroporto. 
·  Traslados conforme itinerário. 
·  3 pernoites em Atenas e 2 pernoite em circuito. 
·  Refeições conforme itinerário. 
·  Visitas indicadas no itinerário com guia de língua hispana. 
· Entradas dos monumentos indicados no itinerário. 
·  Bilhete de ferry highspeed Atenas/Mykonos/Santorini. 
·  3 pernoites em Mykonos
·  3 pernoites em Santorini
·  Seguro básico de viagem.

Adicionalmente em itinerário com extensão a Atenas: 
·  Bilhete de ferry highspeed Santorini / Atenas. 
·  1 pernoite em Atenas. 
·  Traslados em Atenas. 

Crianças até 11 anos, desconto do 20% em Triplo.
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Teatro de Policleto · Epidauro

Atenas

Meteora
Kalambaka

Hydra
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Poros

2 2+
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GRÉCIA

Olimpia

6012 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 25 Abril + 1 Julho ao 25 Agosto 2019 1.360 1.310 1.965 1.485 1.425 2.175 1.820 1.760 2.600
26 Abr ao 30 Jun + 26 Ago ao 31 Oct 2019 1.415 1.360 2.020 1.520 1.455 2.205 1.820 1.760 2.600
1 Novembro 2019 ao 31 Março 2020 1.360 1.310 1.965 1.475 1.415 2.165 1.800 1.735 2.580
Crianças até 2 anos gratis; de 3 a 10 anos, desconto do 20% em Triplo.

culo, visita do recinto arqueológico com os restos do San-
tuário de Apolo e seus numerosos tesouros; o Teatro; a 
Fonte de Castália e o Templo de Apolo. Saída para o norte 
para chegar para Kalambaka, uma cidade tranquila aos 
pés das famosas rochas onde se encontram os mosteiros 
surpreendentes. Jantar e Acomodação.

DIA 6 KALAMBAKA - METEORA - ATENAS
Café da manhã. Saída para Meteora com uma paisagem 
impressionante formada por penhascos de pedras areníti-
ca que se formou sob o mar há 30 milhões de anos. Visita 
de dois dos peculiares mosteiros bizantinos, que foram 
colocados sobre os impressionantes maciços rochosos, 
construídas em lugares inacessíveis por razões defensivas. 
Continuação via Termopilas para chegar ao nosso hotel 
em Atenas pela tarde. Acomodação.

DIA 7  ATENAS   I. GREGAS (Aegina, Hydra e Poros) MP
Café da manhã. Pela manhã, traslado ao Porto para em-
barcar em um agradável cruzeiro para 3 das ilhas gregas 
mais pitorescas: Aegina, habitada desde a época neolíti-
ca. Os escritos do historiados Pausanias, nos relatam que 
próximo ao porto estavam erguidos templos de Afrodita, 
Apolo, Artemisa, Dionísios e Asclépio. O lugar arqueoló-
gico mais significativo é o Templo de Afea, padroeira da 
ilha. Tempo livre para visitar as pequenas lojas, para nadar 
ou fazer uma excursão opcional ao Templo de Afea, muito 
bem conservado. Continuação à ilha vulcânica de Poros, 
com seu belo e pequeno porto cheio de cafeterias e lojas. 
A ilha possui bonitos edifícios neoclássicos, a Torre do Re-
lógio (1.927) e o Museu Arqueológico de Koziris, com res-
tos do santuário de Posseidon. E por último, Hydra, uma 
das ilhas mais belas do Egeu no golfo sarônico. O porto, 
com forma de anfiteatro ou meia lua, constitui um collage 
onde se misturam as cores vivas das tabernas ao ar livre, 
as cafeterias, as butiques,… Toda a atmosfera desta ilha 
sugere arte e criação. A arquitetura desta ilha é algo ca-
racterístico. Cabe destacar as casas senhoriais, entre elas, 
distinguimos a Casa de Bulgaris e a Casa de Kunduriotis. 
Uma curiosidade desta ilha é que não circulam carros, 
sendo o transporte público, os burros ou taxis aquáticos. 
Durante o percurso, Almoço a bordo. Pela tarde, retorno 
ao porto. Chegada e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 8 ATENAS
Café da manhã. Tempo livre ate o horario do traslado ao 
aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

DIA 1 ATENAS
Chegada ao aeroporto da capital Helena, asistência e tras-
lado a seu hotel. Acomodação.

DIA 2 ATENAS
Café da manhã. Pela manhã, visita da cidade: a praça da 
Constituição, o Parlamento, a Biblioteca Nacional, a Uni-
versidade e a Academia. Ao passar pela rua Herodou At-
ticus, podemos ver o ex Palácio Real e à frente, o Túmulo 
do soldado desconhecido, custodiado pelos pitorescos 
Evzones; o estádio Panatenaico, o Templo de Zeus e o 
Arco do Adriano. Entrada à Acrópolis onde veremos: os 
Propileus, o Templo de Ateneia Nike, o Templo grego 
do Erection, com seu famoso pórtico das Cariátides e o 
Parthenon. Tarde livre, que podem aproveitar para vi-
sitar livremente o novo Museu da Acrópolis ou passear 
pelo bairro típico da Plaka, a Praça Syntagma, também 
conhecida como a Praça da Constituição no coração da 
cidade, um dos lugares mais populares da cidade ou ver 
a troca de guarda dos Evzones que se realiza a cada hora. 
Acomodação.

DIA 3 ATENAS - OLÍMPIA (Corinto - Micenas - Epidauro) MP
Café da manhã. Saída para a península do Peloponeso 
para chegar ao Canal de Corinto com uma pequena parada 
para ver uma das obras de engenharia mais impressionan-
tes. Continuamos a rota até Epidauro, lugar de nascimento 
do deus Apolo, admirando o Teatro de Epidauro, um dos 
melhores conservados da Grécia antiga, que possui uma 
capacidade de quase 16.000 espectadores e famoso por 
sua acústica excelente. Epidauro foi um dos centros de pe-
regrinação mais importantes da antiguidade, porque aqui 
estava o mais famoso santuário de Asclépio, o deus médi-
co. Micenas, um dos locais históricos mais importantes da 
Grécia antiga, a casa do lendário reino de Agamêmnon e 
lugar que deu nome ao período micênico: se visita a cida-
dela, a Porta dos Leões, que magistralmente é alcançado 
a simetria das formas e ardor na representação de leões; 
assim entramos na “cidade rica em ouro”, como foi descri-
to por Homero, onde podemos ver as Muralhas Ciclópicas 
e o túmulo de Agamenon. Micenas é um Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO desde 1.999. Continuamos 
para Olímpia. Jantar e Acomodação.

DIA 4 OLÍMPIA - DELFOS MP
Café da manhã. Em Olimpia, lugar de celebração dos pri-
meiros Jogos Olimpicos da historia, visitaremos os restos 
arqueológicos do Santuário de Olímpia, o Estádio, conhe-
ceremos seus grandiosos templos, ó Museu de Olímpia, 
onde se destacam a cabeça de pedra de Hera e a estatua 
de marmore de Hermes. Continuação da viagem, no ca-
minho atravessaremos a maior ponte suspensa do mundo 
e chegaremos a Delfos. Jantar e Acomodação.

DIA 5 DELFOS - KALAMBAKA MP
Café da manhã. Em Delfos (Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO), que foi considerada o centro do mundo 
pelos antigos gregos, conhecida pelo seu legendário orá-

6012

Grande Roteiro Grego
8 dias / 4 refeições desde

 1.360$

SAÍDAS
Segundas-feiras e Domingos (todo o ano);
Terças, Quartas, Quintas e Sextas-feiras (de Abril a Outubro).

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas sim mínimo de pessoas.
·  Assistência de língua hispana ao chegar no aeroporto.
·  Traslados conforme itinerário.
·  Cruzeiro 1 dia Ilhas Gregas.
·  7 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
·  Refeições segundo itinerário.
·  Visitas indicadas no itinerário com guia de língua hispana.
·  Entradas dos monumentos indicados no itinerário.
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
· Ver informações na página 19.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Atenas B. W. Candia 3*S (Tentação) 
 B. W. My Athens 3*S (Tentação) 
 Pythagorion 3*S (Tentação) 
 President / Titania 4* (Seleção) 
 Athens Avenue 4* (Seleção) 
 Zafolia 4* (Seleção) 
 Cypria / Tiare 4* (Seleção) 
 Rad. Blu Park 5* (Luxo) 
 Metropolitan Athens 5* (Luxo)
Olimpia Neda 3* (Tentação/Seleção) 
 Arty Grand 4* (Luxo)
Delfos Hermes 3* (Tentação/Seleção) 
 Amalia Delfos 4* (Luxo)
Kalambaka Orfeas 3* (Tentação/Seleção) 
 Amalia Kalambaka 4* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

ITI 6012
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Panorâmica de Oia · Ilha de Santorini
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Mykonos
3

3

Olimpia

SAÍDAS
Segundas, Terças, Quintas e Sextas-feiras.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Mykonos Zhephyros / Mykonian hotels 3* (Tentação) 
 Petinos / Harmony Boutique 4* (Seleção) 
 Manoulas Beach 4* (Seleção) 
 Petasos Beach 4*S (Luxo)
Santorini Kamari Beach / Acqua Vatos  3* (Tentação) 
 Rose Bay / Daedalus 4* (Seleção) 
 Santomiramare / El Greco 4* (Seleção) 
 Santorini Plc / Aegean Plc 4* (Seleção) 
 Costa Grand / Majestic 4*S (Luxo) 
 Cavo Bianco / Aqua Blue 4*S (Luxo) 
 Kastelli / Nine Muses 4*S (Luxo)
Hotéis de Atenas mismos hotéis iti. 6012, em página 28.
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

6012-MSA

Extensão Mykonos e Santorini
13 dias / 3 refeições desde

 2.405$
DÍAS 1 AO 6 IGUAIS AO ITINERÁRIO 6012 “GRANDE ROTEIRO GREGO”.

DIA 7 ATENAS   MYKONOS
Café da manhã. Traslado do hotel ao porto de Atenas 
para embarque, em ferry de alta velocidade, para a ilha 
de Mykonos, que pertence ao archipiélago das Cícladas. 
Chegada e traslado ao hotel. Resto do dia livre que pode 
aproveitar para conhecer seus típicos molinos. A vida no-
turna de Mykonos é muito ativa. Pode encontrar múltiplas 
opções de restaurantes nas diferentes zonas da ilha para 
degustar a gastrónomia local baseada em pescados, quei-
jos ou yogures e desfrutar das discotecas a pé de praia 
com sua animada música (é conhecida como a Ibiza de 
Grécia). Acomodação.

DIA 8 MYKONOS
Café da manhã. Dia livre para desfrutar desta ilha cos-
mopolita. De especial interesse são a Igreja Parapotianí, o 
Mosteiro de São Pantaleão, próximo de Chora, e o Mostei-
ro de Turliani em Ano Mera. Acomodação.

DIA 9 MYKONOS
Café da manhã. Dia livre para passeio nas praias e visita ao 
pitoresco porto de Mykonos, onde encontramos, em perfei-
ta harmonia, os barcos de pescadores e os iates lu xuosos. 
Sugerimos passeio (opcional) à ilha de Delos. Ilha pequena, 
rochosa e desértica, onde se encontra um sítio arqueológi-
co de casas com colunas de mármore ador nadas com mo-
saicos, que indicam um passado glorioso. Conhecida como 
um lugar sagrado, tem importantes ruínas, entre as quais se 
destacam a famosa Sacada dos Leões, em frente ao Lago 
Sagrado, e o Templo de Apolo. Acomodação.

DIA 10 MYKONOS   SANTORINI
Café da manhã. Traslado ao porto para embarcar em ferry 
de alta velocidade até a ilha Santorini. Chegada e trasla-
do ao hotel. Tempo livre à sua disposição. Se em algo se 
distingue Santorini de outras ilhas, além de sua caracte-
rística arquitectura com suas casitas de cúpulas azuis dis-
tribuídas em sua costa escarpada, é de sua posta de Sol. 
Desfrute da posta de Sol, uma das mais espetaculares e 
românticas do mundo, principalmente na localidade de 
Oia. Acomodação.

DIA 11 SANTORINI
Café da manhã. Dia livre para visitar a mais singular das il-
has de toda a Grécia, resultado de uma erupção vulcânica, 
de uma beleza selvagem e única com forma em media lua 
devido ao afundamento da caldera do vulcão e rodeada de 
islotes. Pensa-se que este desastre é a origem do mito da At-
lántida. De seu passado cheio de história e monumentos, en-
contramos-nos hoje em uma ilha rebosante de paz para des-
cansar, mas com grande animação noturna. Acomodação.

DIA 12 SANTORINI
Café da manhã. Dia livre que pode aproveitar para des-
frutar de seus peculiares praias de origem vulcânica de 
areia negra ou vermelha, mais com um água de azul in-
tenso ou para seguir percorrendo a ilha, visitar as ilhas do 
interior com um cruzeiro opcional pela caldera, ou visitar 
os yacimientos arqueológicos de Akrotiri entre outros. se 
anima-se pode fazer um passeio em burro pelas escadas 
que têm grande inclinação. Não esqueçamos o shopping, 
já que encontramos grande variedade de lojas para todos 
os gustos. Como despedida, um jantar gastronômico com 
produtos locais que conformam uma dieta mediterránea 
em uns de seus múltiplos restaurantes, além de provar o 
conhecido vinho Visanto (que significa vinho de Santorini 
muito característico pelo clima e sua forma particular de 
cultivo). Se é amante do vinho pode fazer uma rota por 
viñedos e adegas da ilha. Acomodação.

DIA 13 SANTORINI
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado ao 
aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

Iti. 6012-MS 14 dias - 3 refeições 
Possibilidade de extensão a Atenas

DIA 13 SANTORINI   ATENAS
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao por-
to para embarcar em ferry de alta velocidade até Atenas. 
Pela tarde, chegada e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 14 ATENAS
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado ao 
aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

6012-MSA - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
25 Abril ao 7 Maio 2019 3.285 3.170 5.085
9 Maio ao 18 Junho 2019 3.715 3.590 6.190
20 Junho ao 30 Agosto 2019 4.130 3.995 6.970
2 ao 6 Setembro 2019 3.840 3.725 6.415
9 ao 24 Setembro 2019 3.715 3.590 6.180
26 Setembro ao 4 Outubro 2019 3.420 3.295 5.555
Sup. iti. 6012-MS (ferry + 1 noite em Atenas)
• 1 Abril ao 7 Outubro 2019 435 405 595

6012-MSA - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 23 Abril 2019 2.640 2.445 4.255
25 Abril ao 3 Maio 2019 2.765 2.550 4.470
6 Maio 4 Junho 2019 3.045 2.850 4.950
6 Junho ao 5 Julho 2019 3.295 3.060 5.460
8 Julho ao 27 Agosto 2019 3.430 3.225 5.565
29 Agosto ao 24 Setembro 2019 3.295 3.060 5.460
26 Setembro ao 8 Outubro 2019 2.765 2.600 4.470
Sup. iti. 6012-MS (ferry + 1 noite em Atenas)
• 1 Abril ao 10 Outubro 2019 395 375 530

6012-MSA - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 3 Maio 2019 2.405 2.195 3.860
6 Maio ao 4 Junho 2019 2.820 2.570 4.345
6 Junho ao 5 Julho 2019 3.005 2.695 4.700
8 Julho ao 27 Agosto 2019 3.170 2.850 5.025
29 Agosto ao 10 Setembro 2019 3.005 2.695 4.690
12 ao 24 Setembro 2019 2.820 2.570 4.345
26 Setembro ao 8 Outubro 2019 2.455 2.245 3.910
Sup. iti. 6012-MS (ferry + 1 noite em Atenas)
• 1 Abril ao 10 Outubro 2019 375 355 490

ITI 6012-MSA

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas sim mínimo de pessoas. 
·  Assistência de língua hispana ao chegar no aeroporto. 
·  Traslados conforme itinerário. 
·  3 pernoites em Atenas e 3 pernoite em circuito. 
·  Refeições conforme itinerário. 
·  Visita de Atenas com guia de língua hispana, e entradas a 
Acropolis. 

·  Bilhete de ferry highspeed Atenas/Mykonos/Santorini. 
·  3 pernoites em Mykonos
·  3 pernoites em Santorini
·  Seguro básico de viagem.

Adicionalmente em itinerário com extensão a Atenas: 
·  Bilhete de ferry highspeed Santorini / Atenas. 
·  1 pernoite em Atenas. 
·  Traslados em Atenas. 

Crianças até 11 anos, desconto do 20% em Triplo.

OBSERVAÇÕES
·  Pela operativa de barcos e condições climâticas, os trajetos 
previstos em barco highspeed poderão ser feitos em ferry. 

·  Em algumas saídas a ordem de realização do itinerário pode 
ser modificado pernoctando primeiro em Santorini e a seguir 
em Mykonos. Se informará no momento da confirmação 
definitiva da reserva. 

·  Consulte alternativas itinerário en nosso site  
www.specialtours.com: 
- iti. 6012-M, Grande Roteiro Grego e Mykonos; 
- iti. 6012-S, Grande Roteiro Grego e Santorini.

· Ver informações na página 19.
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Cruzeiros - Ilhas Gregas e Turquia

Tentação
CABINE IB

Interior, 2 camas baixas, 3 beliches, 
banheiro com ducha.

Seleção
CABINE XB

Exterior, 2 camas baixas, 3 beliches, 
banheiro com ducha.

Luxo
CABINE XB

Exterior, 2 camas baixas, 
banheiro com ducha.

Atenção personalizada
 Para oferecer-lhe a atenção mais personalizada, Special Tours terá um assistente nos cru-
zeiros de 3 e 4 dias que lhe ajudará a resolver todas as dúvidas e consultas que possa 
requerer.

Vistos
Todos os passageiros de países que requeiram visto para algum dos países visitados de-
verão obtê-lo em seu país de origem. Em todos os casos, é imprescindível viajar com 
passaporte válido por 6 meses após o final da viagem:

·  GRÉCIA: Visto com entradas Múltiplas Schengen.

·  TURQUIA: Visita em trânsito (com pernoite a bordo) dos portos turcos de Kusadasi, Izmir 
ou Cesme, unicamente deverão obter um visto com entradas múltiplas Schengen para 
a Grécia. Para itinerários iniciando na Turquia e embarcando em Kusadasi, adicional ao 
visto de Schengen para a Grécia, é imprescindível ter também o visto da Turquia obtido 
previamente.

A informação anteriormente indicada sobre vistos é válida para a data de emissão deste 
folheto e poderá ser alterada sem aviso prévio.

Reservas
 Todos os cruzeiros são operados pela Cia. Celestyal Cruises. A cabine poderá ser con-
firmada pela Cia. Marítima em qualquer das zonas onde existe a categoria solicitada. É 
obrigatório indicar, no momento da reserva, a nacionalidade dos passageiros.

Condições
·   De acordo com suas condições gerais, as Cias. Marítimas reservam-se o direito de mudar 

os barcos previstos, alterar a ordem da realização do itinerário, variar horários, cancelar 
(com ou sem prévio aviso) qualquer dos cruzeiros ou saídas publicadas. Nos casos de 
cancelamento, unicamente se reembolsará a quantidade abonada em conceito de paga-
mento do itinerário. 

·  Em alguns casos, e devido as condições climatológicas adversas, o desembarque poderá 
ser feito em botes.

·  Cabines triples: em função do barco confirmado, a cabine tripla na categoria escolhida 
pode não estar disponível e sendo assim, será confirmada na categoria equivalente.

·  Estão à sua disposição as condições gerais completas das Cias Marítimas. Solicite-as.

Datos práticos
·  Ao embarcar: Nosso pessoal em Atenas, lhe prestará a assistência e lhe facilitará os bil-

hetes para o cruzeiro, que devem ser entregues no momento do embarque junto com o 
passaporte. 

·  Documentação. Por questões de segurança, sua documentação de identidade ou passa-
porte será custodiada pelos comissários de bordo na hora do embarque e se devolverá 
ao finalizar o cruzeiro. Em todos os portos somente é necessário apresentar o cartão 
pessoal de embarque que lhes será entregue na chegada ao barco, sempre e quando seja 
requerido pelas autoridades.

·  A vida a bordo. Diariamente lhes será entregue, na cabine, um programa com a infor-
mação para o dia seguinte. Além disso, na plataforma interativa de bordo, se mostra o 
programa diário do cruzeiro, o menu de cada dia, etc.

·  Gastos pessoais. Ao embarcar disporá de uma conta em seu nome, onde serão cobrados os 
extras e as excursões opcionais que deseje realizar (deverá ser pago ao finalizar o cruzeiro, 
mediante cartão de credito ou em dinheiro). Não será aceito pagamento em cheque.

·  Reservas no restaurante. Depois do embarque é necessário reservar o turno do jantar: 1º 
turno às 18:30 horas e 2º turno às 20:30 horas e se reservará uma mesa. O café da manhã 
e o almoço não requer reserva. Em caso de necessitar alguma dieta especial por alergia 
ou intolerância, por favor indicar com antecedência para fazer os ajustes necessários.

·   Que roupa levar. Excursões: roupa e calçados cômodos. Visitas a lugares sagrados: não 
é permitido bermudas nem vestidos decotados ou sem mangas. Restaurante: para o 
café da manhã ou almoço, roupa cômoda e informal (não está permitida a entrada com 
bermudas ou roupa de banho, mas poderá desfrutar do almoço buffet no terraço da 
piscina onde sim é permitido a roupa de banho). Para o jantar, e após as 18:00 horas, 
para cassinos ou clube noturno: usar roupa ligeiramente formal, na informação que se 
entrega diariamente se especifica o código de vestimenta para cada noite. Não esquecer: 
maiôs, óculos de sol, chapéus/bonés e protetor solar, assim como roupa para academia 
se deseja utilizar e medicamentos em caso de tratamentos.

·   Animação a bordo, vida noturna: Todos os dias há entretenimento a bordo para crianças 
e adultos. Todas as noites se oferecerá animação e dança, aula de dança grega “sitaki”, 
discoteca e karaokê. Os barcos dispõem de cassino (fechado sempre que se encontre em 
porto) e academia.

·  Cabines com terraço: nenhuma das janelas das cabines exteriores se abrem. Unicamente 
as cabines tipo suíte dispõe de um terraço que se pode abrir de dentro (há pouca dispo-
nibilidade de este tipo de cabines).

·  Outras indicações. Os barcos dispõem de serviço de lavanderia e limpeza a seco com 
um cargo adicional. Se sugere não viajar com malas muito grandes ou muita bagagem 
devido ao espaço de armazenamento reduzido nas cabines.

·  Nos nossos programas se inclui umas excursões de cruzeiro especificadas em cada itine-
rário (resto de excursões são opcionais com um cargo adicional para pagar no destino).

·  Pacote de bebidas “Blue”, incluído para adultos (alcoólicas e não alcoólicas) de acordo 
com as condições da Cia. Marítima (consultar bebidas e marcas incluídas). Para menores 
de 18 anos, pacote de bebidas “Branco” incluído.

·  Gorjeta e taxas de embarque. Incluídas nos preços de cada programa. 

As cabines
Todos os itinerários que incluem um cruzeiro pelas Ilhas Gregas e Turquia,  

terão as seguintes cabines em função do tipo de produto escolhido:
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Porto Mandraki · Ilha de Rodas

Panorâmica · Ilha de Santorini

Atenas
Kusadasi

Heraklion

Santorini

Patmos

Mykonos
2 1+

TURQUIAGRÉCIA

SAÍDAS
Quartas-feiras.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas sim mínimo de pessoas.
·  Assistência de língua hispana ao chegar no aeroporto.
·  Traslados conforme itinerário.
·  3 pernoites em Atenas, nos hotéis indicados ou similares.
·  3 pernoites de cruzeiro nas cabines indicadas our similares 
em pensão completa.

·  Visitas indicadas no itinerário com guia de língua hispana.
·  Entradas dos monumentos indicados no itinerário.
·  Pacote de bebidas alcoólicas “Blue Pack” conforme condições 
da companhia marítima, durante o cruzeiro (pág. 30).

·  Taxas de embarque e propina do cruzeiro incluídas.
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Em Mykonos há um Shuttle, ônibus gratuito da Cia Marítima 
para chegar ao centro da cidade. 

·  A saída do 24 Abril muda itinerário por saída especial  
de Pascua Ortodoxa (iti. 6075-Pascua disponível em  
www.specialtours.com). 

·  Iti. 6075-S, Atenas e Cruzeiro 3 dias com extensão a 
Santorini, disponível em www.specialtours.com. 

·  Ver informações na páginas 19 e 30.

6075

Atenas e Cruzeiro de 3 dias
7 dias / 6 refeições desde

 1.590$
DIA 1 QUA ATENAS 
Chegada ao aeroporto da capital Helena, asistência e tras-
lado a seu hotel. Acomodação.

DIA 2 QUI ATENAS
Café da manhã. Pela manhã, visita da cidade: a praça da 
Constituição, o Parlamento, a Biblioteca Nacional, a Uni-
versidade e a Academia. Ao passar pela rua Herodou Atti-
cus, podemos ver o ex Palácio Real e à frente, o Túmulo do 
soldado desconhecido, custodiado pelos pitorescos Evzo-
nes; o estádio Panatenaico, o Templo de Zeus e o Arco do 
Adriano. Entrada à Acrópolis onde veremos: os Propileus, 
o Templo de Ateneia Nike, o Templo grego do Erection, 
com seu famoso pórtico das Cariátides e o Parthenon. 
Tarde livre, que podem aproveitar para visitar livremente 
o novo Museu da Acrópolis ou passear pelo bairro típico 
da Plaka e a Praça Syntagma. Acomodação.

DIA 3 SEX ATENAS   MYKONOS PC
Café da manhã. Pela manhã, traslado ao porto de Pireu, 
procedimentos de embarque e saida. Almoço a bordo. 
Chegada a Mykonos no período da tarde, e tempo à sua 
disposição para visitar esta ilha maravilhosa, uma das 
mais cosmopolitas. A primeira coisa que impressiona o 

visitante, são suas praias maravilhosas, lojas e elegantes 
habitantes, mas preservou sua uma vez que a essência de 
uma ilha grega, com centenas de pequenas capelas que 
são encontrados em toda a ilha. De especial interesse são 
as casas medievais de Kastro (castelo) que estão acima do 
mar, formando uma parede. Pode visitar o Museu Arque-
ológico, Museu Folclórico. Embarque, Jantar e Acomoda-
ção no barco. Navegação noturna.

DIA 4 SÁB   KUSADASI - PATMOS PC
Café da manhã. Ao chegar em Kusadasi (na Turquia), se 
realizará uma excursão à zona arqueológica da Éfeso anti-
ga: poderá visitar a Ágora, o Odeon, a Biblioteca do Celso, 
a principal avenida, pavimentada de mármore, os banhei-
ros termais de Escolástica, e finalmente, o Grande Teatro, 
famoso por sua acústica excepcional. Éfeso foi declarado 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO desde 2.015. Ao 
finalizar a excursão, tempo livre no Bazar coberto de Ku-
sadasi para “pechinchar” nas compras de tapetes, couro, 
joias e outras lembranças. Embarque e saída para Patmos, 
no arquipélago do dodecaneso. Chegada e tempo livre 
para visitar essa tranquila ilha onde o Apostolo João “São 
João Evangelista” escreveu o Apocalipse durante seu exi-
lio de Roma. Embarque e Pensão Completa no barco com 
Acomodação. Noite de navegação.

DIA 5 DOM HERAKLION   SANTORINI PC
Café da manhã. Chegada em Heraklion (Ilha de Creta) e 
visita incluida do Palácio de Knossos. Embarque e saída 
com destino Santorini. Ao chegar, tempo livre na ilha com 
sua arquitetura característica e a vila de Oia, situada so-
bre a borda da caldeira, com suas ruas pavi mentadas em 
mármore, suas lojas, os edifícios esculpidos na rocha e fo-
tografar este lugar de excepcional beleza natura. Retorno 
ao barco e embarque. Pensão Completa e Acomodação 
no barco. Noite de navegação.

DIA 6 SEG ATENAS
Café da manhã. Chegada ao porto. Traslado ao hotel. Dia 
livre que pode ser aproveitado para passear pela cidade, 
conhecer o Museu Arqueológico, edifício de estilo ne-
oclássico que contém a coleção de objetos mais rica da 
antiga. Acomodação.

DIA 7 TER ATENAS
Café da manhã. Tempo livre ate o horario do traslado ao 
aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

ITI 6075

6075 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO
(Cabine IB)

SELEÇÃO
(Cabine XB)

LUXO
(Cabine XB)

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
13 Março ao 24 Abril 2019 1.590 1.500 2.175 1.850 1.655 2.590 2.005 1.735 2.775
1 Maio ao 28 Agosto 2019 1.760 1.600 2.415 2.005 1.780 2.775 2.140 1.830 2.965
4 ao 25 Setembro 2019 1.870 1.685 2.570 2.155 1.870 2.935 2.280 1.925 3.150
2 ao 23 Outubro 2019 1.760 1.600 2.415 2.005 1.780 2.775 2.140 1.830 2.965
30 Outubro ao 13 Novembro 2019 1.645 1.530 2.255 1.870 1.685 2.600 1.965 1.820 2.755
Crianças até 2 anos gratis, de 3 a 11 anos desconto do 40% em Triplo.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Atenas B. W. Candia 3*S (Tentação) 
 B. W. My Athens 3*S (Tentação) 
 Pythagorion 3*S (Tentação) 
 President / Titania 4* (Seleção) 
 Athens Avenue 4* (Seleção) 
 Zafolia 4* (Seleção) 
 Cypria / Tiare 4* (Seleção) 
 Rad. Blu Park 5* (Luxo) 
 Metropolitan Athens 5* (Luxo)
Celestyal Cruises Cabine IB (Tentação) 
 Cabine XB (Seleção) 
 Cabine XB (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.
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Biblioteca de Celso · Efeso

TURQUIAGRÉCIA

Atenas
Kusadasi

Rodas

Heraklion

Santorini

Patmos

2 1+
Mykonos

6076 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO
(Cabine IB)

SELEÇÃO
(Cabine XB)

LUXO
(Cabine XB)

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
16 Março ao 27 Abril 2019 1.905 1.760 2.550 2.215 1.985 3.035 2.360 2.060 3.225
4 Maio ao 24 Agosto 2019 2.070 1.880 2.810 2.380 2.110 3.245 2.515 2.165 3.420
31 Agosto ao 28 Setembro 2019 2.235 1.995 3.015 2.580 2.245 3.475 2.715 2.300 3.680
5 ao 26 Outubro 2019 2.080 1.880 2.810 2.380 2.110 3.245 2.515 2.165 3.420
2 ao 9 Novembro 2019 1.880 1.760 2.550 2.155 1.965 3.045 2.340 2.140 3.205
Crianças até 2 anos gratis, de 3 a 11 anos desconto do 40% em Triplo.

de Rodas, para visitar seu Acrópolis com o antigo templo 
de Ateneia, construído no ano 300 a.C. e de ordem dó-
rico. No centro de Lindos podemos encontrar também a 
igreja da Virgem maria com afrescos do século XV. Lindos 
foi durante muitos séculos a cidade mais importante da 
ilha. Saída para a cidade velha de Rodas através da porta 
D’Amboise para caminhar pela rua dos cavalheiros, onde 
se encontram suas antigas residências separadas pela or-
dem de cada um deles e que hoje mantém seus escudos, o 
Palácio do Grande Mestre e o Hospital. Embarque. Pensão 
Completa e Acomodação no barco. Noite de navegação.

DIA 6 QUI HERAKLION   SANTORINI PC
Café da manhã. Chegada em Heraklio (Ilha de Creta) e 
tempo livre para visitar a cidade, o Museu Arqueológico 
ou as ruínas do Palácio de Knossos. Embarque e saída 
com destino Santorini. Chegada e tempo livre para visitar 
a Ilha, sugerimos conhocer, Megalochori, um dos mais au-
tênticos e tradicionais, à vila de Oia, situada sobre a borda 
da caldeira, com suas ruas pavimentadas em mármore, 
suas lojas, os edifícios esculpidos na rocha e fotografar 
este lugar de excepcional beleza natura. Re torno ao barco 
e embarque. Pensão Completa e Acomo dação no barco. 
Noite de navegação.

DIA 7 SEX ATENAS
Café da manhã. Chegada ao porto. Traslado ao hotel. Dia 
livre que pode ser aproveitado para passear pela cidade, 
conhecer o Museu Arqueológico ou realizar uma excursão 
opcional para Delfos, localizado no Monte Parnaso e lugar 
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, para 
conhecer os restos importantes da área e seu museu onde 
poderá ver, entre outros, o Auriga de Delfos, realizado em 
bronze e o Agias de Lisipo; ou uma excursão à Argólida 
(no Peloponeso), onde se visita Micenas e Epidauro. Para 
finalizar o dia, jantar em alguma taberna do animado bair-
ro de Plaka. Acomodação.

DIA 8 SÁB ATENAS
Desayuno. Traslado ao aeropuerto para embarcar en el 
vuelo que le llevará a su punto de destino e Fin de nues-
tros servicios. ■

DIA 1 SÁB ATENAS
Chegada ao aeroporto da capital Helena, asistência e tras-
lado a seu hotel. Acomodação.

DIA 2 DOM ATENAS
Café da manhã. Pela manhã, visita da cidade: a praça 
da Constituição, o Parlamento, a Biblioteca Nacional, a 
Universidade e a Academia. Ao passar pela rua Herodou  
Atticus, podemos ver o ex Palácio Real e à frente, o Tú-
mulo do soldado desconhecido, custodiado pelos pito-
rescos Evzones; o estádio Panatenaico, o Templo de Zeus 
e o Arco do Adriano. Entrada à Acrópolis onde veremos: 
os Propileus, o Templo de Ateneia Nike, o Templo grego 
do Erection, com seu famoso pórtico das Cariátides e o 
Parthenon. Tarde livre, que podem aproveitar para vi-
sitar livremente o novo Museu da Acrópolis ou passear 
pelo bairro típico da Plaka, a Praça Syntagma, também 
conhecida como a Praça da Constituição no coração da 
cidade, um dos lugares mais populares da cidade ou ver 
a troca de guarda dos Evzones que se realiza a cada hora. 
Acomodação.

DIA 3 SEG ATENAS   MYKONOS PC
Café da manhã. Pela manhã, traslado ao porto de Pireu, 
procedimentos de embarque e saida. Almoço a bordo. 
Chegada a Mykonos no período da tarde, e tempo à sua 
disposição para visitar esta ilha maravilhosa, uma das 
mais cosmopolitas. A primeira coisa que impressiona o 
visitante, são suas praias maravilhosas, lojas e elegantes 
habitantes, mas preservou sua uma vez que a essência de 
uma ilha grega, com centenas de pequenas capelas que 
são encontrados em toda a ilha. De especial interesse são 
as casas medievais de Kastro (castelo) que estão acima do 
mar, formando uma parede. Pode visitar o Museu Arque-
ológico, Museu Folclórico. Embarque, Jantar e Acomoda-
ção no barco. Navegação noturna.

DIA 4 TER   KUSADASI - PATMOS PC
Café da manhã. Ao chegar em Kusadasi (na Turquia), se 
realizará uma excursão à zona arqueológica da Éfeso anti-
ga: poderá visitar a Ágora, o Odeon, a Biblioteca do Celso, 
a principal avenida, pavimentada de mármore, os banhei-
ros termais de Escolástica, e finalmente, o Grande Teatro, 
famoso por sua acústica excepcional. Éfeso foi declarado 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Ao finalizar a 
excursão, tempo livre no Bazar coberto de Kusadasi para 
“pechinchar” nas compras de tapetes, couro, joias e outras 
lembranças. Embarque e saída para Patmos. Chegada e 
tempo livre para visitar essa tranquila ilha onde o Apos-
tolo João “São João Evangelista” escreveu o Apocalipse. 
Embarque e Pensão Completa no barco com Acomoda-
ção. Noite de navegação.

DIA 5 QUA   RODAS PC
Café da manhã. Chegada na Ilha de Rodas, a maior do ar-
quipélago do Dodecaneso e onde se encontrava uma das 
7 maravilhas do mundo antigo, o Colosso de Rodas. Está 
incluída a visita à cidade de Lindos, localizada a 55 Km 

6076

Atenas e Cruzeiro de 4 dias
8 dias / 8 refeições desde

 1.880$

SAÍDAS
Sábados.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas sim mínimo de pessoas.
·  Assistência de língua hispana ao chegar no aeroporto.
·  Traslados conforme itinerário.
·  3 pernoites em Atenas, nos hotéis indicados ou similares.
·  4 pernoites de cruzeiro nas cabines indicadas our similares 
em pensão completa.

·  Visitas indicadas no itinerário com guia de língua hispana.
·  Entradas dos monumentos indicados no itinerário.
·  Pacote de bebidas alcoólicas “Blue Pack” conforme condições 
da companhia marítima, durante o cruzeiro (pág. 30).

·  Taxas de embarque e propina do cruzeiro incluídas.
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Em Mykonos há um Shuttle, ônibus gratuito da Cia Marítima 
para chegar ao centro da cidade.

·  A saída de 27 Abril não opera.
· Ver informações na páginas 19 e 30.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Atenas B. W. Candia 3*S (Tentação) 
 B. W. My Athens 3*S (Tentação) 
 Pythagorion 3*S (Tentação) 
 President / Titania 4* (Seleção) 
 Athens Avenue 4* (Seleção) 
 Zafolia 4* (Seleção) 
 Cypria / Tiare 4* (Seleção) 
 Rad. Blu Park 5* (Luxo) 
 Metropolitan Athens 5* (Luxo)
Celestyal Cruises Cabine IB (Tentação) 
 Cabine XB (Seleção) 
 Cabine XB (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

ITI 6076
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Panorâmica de Oia · Ilha de Santorini

TURQUIAGRÉCIA

Atenas
Kusadasi

Rodas

Heraklion

Santorini

Patmos

2 1+
Mykonos

3

SAÍDAS
Sábados.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas sim mínimo de pessoas.
·  Assistência de língua hispana ao chegar no aeroporto.
·  Traslados conforme itinerário.
·  6 pernoites, nos hotéis indicados ou similares.
·  3 pernoites de cruzeiro nas cabines indicadas our similares 
em pensão completa.

·  Visitas indicadas no itinerário com guia de língua hispana.
·  Entradas dos monumentos indicados no itinerário.
·  Pacote de bebidas alcoólicas “Blue Pack” conforme condições 
da companhia marítima, durante o cruzeiro (pág. 30).

·  Taxas de embarque e propina do cruzeiro incluídas.
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Em Mykonos há um Shuttle, ônibus gratuito da Cia. Marítima 
para chegar ao centro da cidade. 

·  A saída do 27 Abril não opera.
· Ver informações na páginas 19 e 30. 

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Atenas B. W. Candia 3*S (Tentação) 
 B. W. My Athens 3*S (Tentação) 
 Pythagorion 3*S (Tentação) 
 President / Titania 4* (Seleção) 
 Athens Avenue / Zafolia 4* (Seleção) 
 Cypria / Tiare 4* (Seleção) 
 Rad. Blu Park 5* (Luxo) 
 Metropolitan Athens 5* (Luxo) 
 Wyndham Grand Athens 5* (Luxo)
Celestyal C. Cabine IB (Tentação) 
 Cabine XB (Seleção / Luxo)
Santorini Kamari Beach / Acqua Vatos  3* (Tentação) 
 Rose Bay / Daedalus 4* (Seleção) 
 Santomiramare / El Greco 4* (Seleção) 
 Santorini Plc / Aegean Plc 4* (Seleção) 
 Costa Grand / Majestic 4*S (Luxo) 
 Cavo Bianco / Aqua Blue 4*S (Luxo) 
 Kastelli / Nine Muses 4*S (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

6076-SA

Atenas, Cruzeiro e Santorini
9 dias / 7 refeições desde

 2.340$
DIA 1 SÁB ATENAS 
Chegada ao aeroporto da capital Helena, asistência e tras-
lado a seu hotel. Acomodação. 

DIA 2 DOM ATENAS 
Café da manhã. Pela manhã, visita da cidade: a praça da 
Constituição, o Parlamento, a Biblioteca Nacional, a Uni-
versidade e a Academia. Ao passar pela rua Herodou Atti-
cus, podemos ver o ex Palácio Real e à frente, o Túmulo do 
soldado desconhecido, custodiado pelos pitorescos Evzo-
nes; o estádio Panatenaico, o Templo de Zeus e o Arco do 
Adriano. Entrada à Acrópolis onde veremos: os Propileus, 
o Templo de Ateneia Nike, o Templo grego do Erection, 
com seu famoso pórtico das Cariátides e o Parthenon. Tar-
de livre. Acomodação. 

DIA 3 SEG ATENAS   MYKONOS PC 
Café da manhã. Pela manhã, traslado ao porto de Pireu, 
procedimentos de embarque e saida. Almoço a bordo. 
Chegada a Mykonos no período da tarde, e tempo à sua 
disposição para visitar esta ilha maravilhosa. De especial 
interesse são as casas medievais de Kastro (castelo) que 
estão acima do mar, formando uma parede. Embarque, 
Jantar e Acomodação no barco. Navegação noturna.

DIA 4 TER   KUSADASI - PATMOS PC 
Café da manhã. Ao chegar em Kusadasi (na Turquia), 
se realizará uma excursão à zona arqueológica da Éfeso 
antiga (Patrimônio da Humanida de pela UNESCO). Ao 
finalizar a excursão, tempo livre no Bazar coberto de 
Kusadasi para “pechinchar” nas compras de tapetes, 
couro, joias e outras lembranças. Embarque e saída para 
Patmos. Chegada e tempo livre para visitar essa tran-
quila ilha onde o Apostolo João “São João Evangelista” 
escreveu o Apocalipse. Embarque e Pensão Completa e 
Acomodação no barco. Noite de navegação.

DIA 5 QUA   RODAS PC 
Café da manhã. Chegada na Ilha de Rodas, onde se encon-
trava o Colosso de Rodas. Está incluída a visita à cidade 
de Lindos, localizada a 55 Km de Rodas, para visitar seu 
Acrópolis com o antigo templo de Ateneia, construído no 
ano 300 a.C. e de ordem dórico. No centro de Lindos po-
demos encontrar também a igreja da Virgem maria com 

afrescos do século XV. Saída para a cidade velha de Rodas 
através da porta D’Amboise para caminhar pela rua dos 
cavalheiros, onde se encontram suas antigas residências 
separadas pela ordem de cada um deles e que hoje man-
tém seus escudos, o Palácio do Grande Mestre e o Hospi-
tal. Embarque. Pensão Completa e Acomodação no barco. 
Noite de navegação.

DIA 6 QUI HERAKLION   SANTORINI MP 
Café da manhã. Chegada em Heraklio (Ilha de Creta) e 
tempo livre. Poderá visitar as ruínas do Palácio de Knos-
sos. Embarque e saída com destino Santorini. Almoço no 
barco. Ao chegar, desembarco e traslado ao hotel. Tempo 
livre para percorrer as ruas pavimentadas em mármore, 
suas lojas, os edifícios esculpidos na rocha e fotografar 
este lugar de excepcional beleza natura. Acomodação. 

DIA 7 SEX SANTORINI 
Café da manhã. Dia livre para percorrer a ilha com forma 
em meia lua (devido ao afundamento da caldeira do vul-
cão) e desfrutar de suas praías. Acomodação.

DIA 8 SÁB SANTORINI 
Café da manhã. Dia libre para desfrutar da ilha, visitar as 
ilhas do interior, realizar um cruzeiro pela caldeira com 
uma visão espetacular, comprar ou passar o dia em uma 
de suas praias animadas. Acomodação. 

DIA 9 DOM SANTORINI 
Café da manhã. Tempo livre ate o horario do traslado ao 
aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

Iti. 6076-S 10 dias - 7 refeições 
Possibilidade de extensão a Atenas

DIA 9 DOM SANTORINI   ATENAS 
Café da manhã. Tempo livre ate a hora do traslado ao 
porto para embarcar em ferry highspeed, até Atenas. Pela 
tarde, chegada, traslado ao hotel. Acomodação. 

DIA 10 SEG ATENAS 
Café da manhã. Tempo livre ate o horario do traslado ao 
aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

ITI 6075-SA

6076-SA - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLO SINGLE
4 ao 18 Maio 2019 3.205 2.860 4.805
25 Maio ao 15 Junho 2019 3.340 2.985 5.085
22 Junho ao 24 Agosto 2019 3.465 3.120 5.315
31 Agosto ao 21 Setembro 2019 3.660 3.255 5.575
28 Setembro 2019 3.535 3.120 5.335
5 Outubro 2019 3.160 2.985 5.075
Sup. por pax iti. 6076-S 
(1 noite adicional em Atenas e traslados):
• 6 Abril ao 5 Outubro 2019 435 405 595

6076-SA - PREÇOS EM USD POR PAX TENTACIÓN SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
6 ao 20 Abril 2019 2.340 2.100 3.455 2.685 2.350 3.985
4 ao 18 Maio 2019 2.505 2.225 3.850 2.945 2.550 4.380
25 Maio ao 24 Agosto 2019 2.735 2.445 3.985 3.120 2.755 4.660
31 Agosto ao 21 Setembro 2019 2.900 2.560 4.190 3.320 2.890 4.890
28 Setembro 2019 2.675 2.340 4.055 3.140 2.685 4.605
5 Outubro 2019 2.515 2.225 3.850 2.945 2.550 4.380
Sup. por pax iti. 6076-S (1 noite adicional em Atenas e traslados):
• 6 Abril ao 5 Outubro 2019 375 355 490 395 375 530

Crianças até 2 anos, gratis; de 3 a 11 anos, desconto do 20% em Triplo.
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Panorâmica de Oia · Ilha de Santorini
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6035-SA - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
5 ao 26 Abril 2019 2.535 2.300 3.715 2.890 2.560 4.430  — — —
3 ao 17 Maio 2019 2.705 2.425 3.975 3.150 2.755 4.815 3.430 3.080 5.125
24 Maio ao 23 Agosto 2019 2.935 2.640 4.110 3.330 2.965 5.095 3.690 3.340 5.635
30 Agosto ao 20 Setembro 2019 3.100 2.755 4.315 3.525 3.100 5.355 3.890 3.475 5.895
27 Setembro 2019 2.870 2.540 4.180 3.350 2.890 5.075 3.765 3.340 5.660
4 Outubro 2019 2.715 2.425 3.975 3.150 2.755 4.815 3.430 3.080 5.125
Sup. por pax iti. 6035-S 
(1 noite em Atenas + Ferry e traslados):
• 6 Abril ao 5 Outubro 2019 375 355 490 395 375 530 435 405 595
Crianças até 2 anos gratis, de 3 a 11 anos desconto do 40% em Triplo.

outras lembranças. Embarque e saída para Patmos. Che-
gada e tempo livre para visitar essa tranquila ilha onde o 
Apostolo João “São João Evangelista” escreveu o Apoca-
lipse. Embarque e Pensão Completa e Acomodação no 
barco. Noite de navegação.

DIA 6 QUA   RODAS PC 
Café da manhã. Chegada na Ilha de Rodas, onde se en-
contrava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o Co-
losso de Rodas. Está incluída a visita à cidade de Lindos, 
localizada a 55 Km de Rodas, para visitar seu Acrópolis 
com o antigo templo de Ateneia. No centro de Lindos po-
demos encontrar também a igreja da Virgem maria com 
afrescos do século XV. Lindos foi durante muitos séculos 
a cidade mais importante da ilha. Saída para a cidade ve-
lha de Rodas através da porta D’Amboise para caminhar 
pela rua dos cavalheiros, onde se encontram suas antigas 
residências separadas pela ordem de cada um deles e que 
hoje mantém seus escudos, o Palácio do Grande Mestre e 
o Hospital. Embarque. Pensão Completa e Acomodação 
no barco. Noite de navegação.

DIA 7 QUI   HERAKLION   SANTORINI MP 
Café da manhã. Chegada em Heraklio (Ilha de Creta) e 
tempo livre. Poderá visitar as ruínas do Palácio de Knos-
sos. Embarque e saída com destino Santorini. Almoço no 
barco. Ao chegar, desembarco e traslado ao hotel. Tempo 
livre para percorrer as ruas pavimentadas em mármore, 
suas lojas, os edifícios esculpidos na rocha e fotografar 
este lugar de excepcional beleza natura. Acomodação.

DIA 8 SEX SANTORINI 
Café da manhã. Dia livre para percorrer a ilha com forma 
em meia lua. Acomodação. 

DIA 9 SÁB SANTORINI 
Café da manhã. Dia libre para desfrutar da ilha, visitar as 
ilhas do interior, realizar um cruzeiro pela caldeira com 
uma visão espetacular, comprar ou passar o dia em uma 
de suas praias animadas. Acomodação.

DIA 10 DOM SANTORINI 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços. ■

DIA 1 SEX ATENAS 
Chegada ao aeroporto da capital Helena, asistência e tras-
lado a seu hotel. Acomodação. 

DIA 2 SÁB ATENAS (Corinto, Micenas e Epidauro) MP 
Café da manhã. Hoje faremos a visita da Argólida, um 
passeio através do tempo onde seguiremos para a penín-
sula do Peloponeso, passando pelo impressionante Canal 
de Corinto e que une o Golfo de Corinto com o Sarônico. 
Depois de uma pequena parada para ver uma das obras 
de engenharia mais impressionantes, voltaremos três mil 
anos para visitar o sítio arqueológico de Micenas, a casa 
do lendário reino de Agamêmnon e lugar que deu nome 
ao período micênico: se visita a cidadela, a Porta dos Le-
ões; assim entramos na “cidade rica em ouro”, onde pode-
mos ver as Muralhas Ciclópicas e o túmulo de Agamenon. 
Micenas é um Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. 
Continuamos a rota para aprofundar a cultura do século 
IV aC, Epidauro, local de nascimento do deus Apolo, ad-
mirando o Teatro de Epidauro, um dos melhores conser-
vados da Grécia antiga, com uma capacidade de cerca de 
16.000 espectadores e famoso por sua excelente acústica. 
O passeio inclui Almoço. No final das visitas, voltaremos a 
Atenas. Acomodação.

DIA 3 DOM ATENAS 
Café da manhã. Pela manhã, visita da cidade: a praça da 
Constituição, o Parlamento, a Biblioteca Nacional, a Uni-
versidade e a Academia. Ao passar pela rua Herodou Atti-
cus, podemos ver o ex Palácio Real e à frente, o Túmulo do 
soldado desconhecido, custodiado pelos pitorescos Evzo-
nes; o estádio Panatenaico, o Templo de Zeus e o Arco do 
Adriano. Entrada à Acrópolis onde veremos: os Propileus, 
o Templo de Ateneia Nike, o Templo grego do Erection, 
com seu famoso pórtico das Cariátides e o Parthenon. 
Tarde livre, que podem aproveitar para visitar livremente 
o novo Museu da Acrópolis ou passear pelo bairro típico 
da Plaka, a Praça Syntagma, também conhecida como a 
Praça da Constituição no coração da cidade, um dos luga-
res mais populares da cidade ou ver a troca de guarda dos 
Evzones que se realiza a cada hora. Acomodação.

DIA 4 SEG ATENAS   MYKONOS PC 
Café da manhã. Pela manhã, traslado ao porto de Pireu, 
procedimentos de embarque e saida. Almoço a bordo. 
Chegada a Mykonos no período da tarde, e tempo à sua 
disposição para visitar esta ilha maravilhosa. De especial 
interesse são as casas medievais de Kastro (castelo) que 
estão acima do mar, formando uma parede. Pode visitar 
o Museu Arqueológico e o Museu Folclórico. Embarque, 
Jantar e Acomodação no barco. Navegação noturna.

DIA 5 TER   KUSADASI   PATMOS PC 
Café da manhã. Ao chegar em Kusadasi (na Turquia), se 
realizará uma excursão à zona arqueológica da Éfeso an-
tiga (Patrimônio da Humanidade pela UNESCO). Ao finali-
zar a excursão, tempo livre no Bazar coberto de Kusadasi 
para “pechinchar” nas compras de tapetes, couro, joias e 

6035-SA

Grécia Antiga, Cruzeiro e Santorini
10 dias / 8 refeições desde

 2.535$

SAÍDAS
Sextas-feiras.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas sim mínimo de pessoas. 
·  Assistência de língua hispana ao chegar no aeroporto. 
·  Traslados conforme itinerário. 
·  6 pernoites, nos hotéis indicados ou similares. 
·  3 pernoites de cruzeiro nas cabines indicadas our similares 
em pensão completa. 

·  Visitas indicadas no itinerário com guia de língua hispana. 
·  Entradas dos monumentos indicados no itinerário. 
·  Pacote de bebidas alcoólicas “Blue Pack” conforme condições 
da companhia marítima, durante o cruzeiro (pág. 30). 

·  Taxas de embarque e propina do cruzeiro incluídas. 
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Em Mykonos há um Shuttle, ônibus gratuito da Cia Marítima 
para chegar ao centro da cidade. 

·  A saída do 26 Abril não opera.
·  Ver informações na páginas 19 e 30.

ITI 6035-SA

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Atenas B. W. Candia 3*S (Tentação) 
 B. W. My Athens 3*S (Tentação) 
 Pythagorion 3*S (Tentação) 
 President / Titania 4* (Seleção) 
 Athens Avenue 4* (Seleção) 
 Zafolia 4* (Seleção) 
 Cypria / Tiare 4* (Seleção) 
 Rad. Blu Park 5* (Luxo) 
 Metropolitan Athens 5* (Luxo)
Celestyal C. Cabine IB (Tentação) 
 Cabine XB (Seleção) 
 Cabine XB (Luxo)
Santorini Kamari Beach / Acqua Vatos  3* (Tentação) 
 Rose Bay / Daedalus 4* (Seleção) 
 Santomiramare / El Greco 4* (Seleção) 
 Santorini Plc / Aegean Plc 4* (Seleção) 
 Costa Grand / Majestic 4*S (Luxo) 
 Cavo Bianco / Aqua Blue 4*S (Luxo) 
 Kastelli / Nine Muses 4*S (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.
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6030-SA - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
6 ao 27 Abril 2019 2.300 2.080 3.495 2.640 2.330 3.950  — — —
4 ao 18 Maio 2019 2.435 2.175 3.680 2.890 2.505 4.335 3.215 2.870 4.890
25 Maio ao 24 Agosto 2019 2.665 2.390 3.815 3.070 2.715 4.620 3.475 3.130 5.400
31 Agosto ao 28 Setembro 2019 2.820 2.495 4.015 3.265 2.840 4.880 3.670 3.255 5.660
5 Outubro 2019 2.435 2.175 3.680 2.890 2.505 4.335 3.350 2.995 5.160
Sup. por pax iti. 6030-S 
(1 noite em Atenas + Ferry e traslados):
• 6 Abril ao 5 Outubro 2019 375 355 490 395 375 530 435 405 595
Crianças até 2 anos gratis, de 3 a 11 anos desconto do 40% em Triplo.

outras lembranças. Embarque e saída para Patmos. Che-
gada e tempo livre para visitar essa tranquila ilha onde o 
Apostolo João “São João Evangelista” escreveu o Apoca-
lipse. Embarque e Pensão Completa e Acomodação no 
barco. Noite de navegação.

DIA 7 QUA   RODAS PC 
Café da manhã. Chegada na Ilha de Rodas, onde se en-
contrava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o Co-
losso de Rodas. Está incluída a visita à cidade de Lindos, 
localizada a 55 Km de Rodas, para visitar seu Acrópolis 
com o antigo templo de Ateneia, construído no ano 300 
a.C. e de ordem dórico. No centro de Lindos podemos en-
contrar também a igreja da Virgem maria com afrescos 
do século XV. Lindos foi durante muitos séculos a cidade 
mais importante da ilha. Saída para a cidade velha de Ro-
das através da porta D’Amboise para caminhar pela rua 
dos cavalheiros, onde se encontram suas antigas residên-
cias separadas pela ordem de cada um deles e que hoje 
mantém seus escudos, o Palácio do Grande Mestre e o 
Hospital. Embarque. Pensão Completa e Acomodação no 
barco. Noite de navegação.

DIA 8 QUI   HERAKLION   SANTORINI MP 
Café da manhã. Chegada em Heraklio (Ilha de Creta) e 
tempo livre. Poderá visitar as ruínas do Palácio de Knos-
sos. Embarque e saída com destino Santorini. Almoço no 
barco. Ao chegar, desembarco e traslado ao hotel. Tempo 
livre para percorrer as ruas pavimentadas em mármore, 
suas lojas, os edifícios esculpidos na rocha e fotografar 
este lugar de excepcional beleza natura. Acomodação.

DIA 9 SEX SANTORINI 
Café da manhã. Dia livre para percorrer a ilha com forma 
em meia lua e desfrutar de suas praías. Acomodação. 

DIA 10 SÁB SANTORINI 
Café da manhã. Dia libre para desfrutar da ilha, visitar as 
ilhas do interior, realizar um cruzeiro pela caldeira com 
uma visão espetacular, comprar ou passar o dia em uma 
de suas praias animadas. Acomodação.

DIA 11 DOM SANTORINI 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços. ■

DIA 1 QUI ATENAS 
Chegada ao aeroporto da capital Helena, asistência e tras-
lado a seu hotel. Acomodação. 

DIA 2 SEX ATENAS 
Café da manhã. Pela manhã, visita da cidade: a praça da 
Constituição, o Parlamento, a Biblioteca Nacional, a Uni-
versidade e a Academia. Ao passar pela rua Herodou Atti-
cus, podemos ver o ex Palácio Real e à frente, o Túmulo do 
soldado desconhecido, custodiado pelos pitorescos Evzo-
nes; o estádio Panatenaico, o Templo de Zeus e o Arco do 
Adriano. Entrada à Acrópolis onde veremos: os Propileus, 
o Templo de Ateneia Nike, o Templo grego do Erection, 
com seu famoso pórtico das Cariátides e o Parthenon. 
Tarde livre, que podem aproveitar para visitar livremente 
o novo Museu da Acrópolis ou passear pelo bairro típico 
da Plaka, a Praça Syntagma, também conhecida como a 
Praça da Constituição no coração da cidade, um dos luga-
res mais populares da cidade ou ver a troca de guarda dos 
Evzones que se realiza a cada hora. Acomodação.

DIA 3 SÁB ATENAS - DELFOS - KALAMBAKA MP 
Café da manhã. Saída para Delfos (Patrimônio da Huma-
nidade pela UNESCO), que foi considerada o centro do 
mundo pelos antigos gregos, conhecida pelo seu legendá-
rio oráculo. Visita do recinto arqueológico com os restos 
do Santuário de Apolo e seus numerosos tesouros; o Tea-
tro; a Fonte de Castália e o Templo de Apolo. Saída para o 
norte para chegar para Kalambaka, uma cidade tranquila 
aos pés das famosas rochas onde se encontram os mos-
teiros surpreendentes. Jantar e Acomodação. 

DIA 4 DOM KALAMBAKA - METEORA - ATENAS 
Café da manhã. Saída para Meteora com uma paisagem 
impressionante formada por penhascos de pedras areníti-
ca que se formou sob o mar há 30 milhões de anos. Visita 
de dois dos peculiares mosteiros bizantinos, que foram 
colocados sobre os impressionantes maciços rochosos, 
construídas em lugares inacessíveis por razões defensivas. 
Continuação via Termopilas para chegar ao nosso hotel 
em Atenas pela tarde. Acomodação.

DIA 5 SEG ATENAS   MYKONOS PC 
Café da manhã. Pela manhã, traslado ao porto de Pireu, 
procedimentos de embarque e saida. Almoço a bordo. 
Chegada a Mykonos no período da tarde, e tempo à sua 
disposição para visitar esta ilha maravilhosa. De especial 
interesse são as casas medievais de Kastro (castelo) que 
estão acima do mar, formando uma parede. Pode visitar 
o Museu Arqueológico e o Museu Folclórico. Embarque, 
Jantar e Acomodação no barco. Navegação noturna.

DIA 6 TER   KUSADASI   PATMOS PC 
Café da manhã. Ao chegar em Kusadasi (na Turquia), se 
realizará uma excursão à zona arqueológica da Éfeso an-
tiga (Patrimônio da Humanidade pela UNESCO). Ao finali-
zar a excursão, tempo livre no Bazar coberto de Kusadasi 
para “pechinchar” nas compras de tapetes, couro, joias e 

6030-SA

Grécia Misteriosa, Cruzeiro e Santorini
11 dias / 8 refeições desde

 2.300$

SAÍDAS
Quintas-feiras.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas sim mínimo de pessoas. 
·  Assistência de língua hispana ao chegar no aeroporto. 
·  Traslados conforme itinerário. 
·  7 pernoites, nos hotéis indicados ou similares e 1 refeição. 
·  3 pernoites de cruzeiro nas cabines indicadas our similares 
com 7 refeições incluidas. 

·  Visitas indicadas no itinerário com guia de língua hispana. 
·  Entradas dos monumentos indicados no itinerário. 
·  Pacote de bebidas alcoólicas “Blue Pack” conforme condições 
da companhia marítima, durante o cruzeiro (pág. 30). 

·  Taxas de embarque e propina do cruzeiro incluídas. 
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Em Mykonos há um Shuttle, ônibus gratuito da Cia Marítima 
para chegar ao centro da cidade. 

·  A saída do 25 Abril não opera.
·  Ver informações na páginas 19 e 30.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Atenas B. W. Candia 3*S (Tentação) 
 B. W. My Athens 3*S (Tentação) 
 Pythagorion 3*S (Tentação) 
 President / Titania 4* (Seleção) 
 Athens Avenue 4* (Seleção) 
 Zafolia 4* (Seleção) 
 Cypria / Tiare 4* (Seleção) 
 Rad. Blu Park 5* (Luxo) 
 Metropolitan Athens 5* (Luxo)
Kalambaka Orfeas 3* (Tentação) 
 Orfeas 3* (Seleção) 
 Amalia Kalambaka 4* (Luxo)
Celestyal C. Cabine IB (Tentação) 
 Cabine XB (Seleção) 
 Cabine XB (Luxo)
Santorini Kamari Beach / Acqua Vatos  3* (Tentação) 
 Rose Bay / Daedalus 4* (Seleção) 
 Santomiramare / El Greco 4* (Seleção) 
 Santorini Plc / Aegean Plc 4* (Seleção) 
 Costa Grand / Majestic 4*S (Luxo) 
 Cavo Bianco / Aqua Blue 4*S (Luxo) 
 Kastelli / Nine Muses 4*S (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

ITI 6030-SA
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Santorini

Heraklion

Kusadasi

Patmos

Meteora

Mykonos

Kalambaka

Atenas
Delfos

TURQUIA

GRÉCIA

4

1

2 1+

Teatro de Herodes Atticus · Atenas

Panorâmica de Oia · Ilha de Santorini

6082 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO
(Cabine IB)

SELEÇÃO
(Cabine XB)

LUXO
(Cabine XB)

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
16 Março ao 20 abril 2019 2.175 2.090 2.890 2.495 2.310 3.285 2.695 2.435 3.525
4 Maio ao 24 Agosto 2019 2.360 2.205 3.140 2.660 2.425 3.485 2.850 2.525 3.735
31 Agosto ao 28 Setembro 2019 2.525 2.320 3.360 2.870 2.570 3.590 3.045 2.660 3.860
5 ao 26 Outubro 2019 2.370 2.215 3.160 2.675 2.445 3.370 2.840 2.525 3.630
Crianças até 2 anos, gratis; de 3 a 11 anos, desconto do 30% em Triplo.

DIA 7 SEX ATENAS - DELFOS - KALAMBAKA MP 
Café da manhã. Chegada ao porto. Traslado ao terminal 
de ônimus e saída para Delfos (Patrimônio da Humanida-
de pela UNESCO), que foi considerada o centro do mun-
do pelos antigos gregos, conhecida pelo seu legendário 
oráculo. Visita do recinto arqueológico com os restos do 
Santuário de Apolo e seus numerosos tesouros; o Teatro; a 
Fonte de Castália e o Templo de Apolo. Saída para o norte 
para chegar para Kalambaka, uma cidade tranquila aos 
pés das famosas rochas onde se encontram os mosteiros 
surpreendentes. Jantar e Acomodação. 

DIA SÁB 8 KALAMBAKA - METEORA - ATENAS 
Café da manhã. Saída para Meteora com uma paisagem 
impressionante formada por penhascos de pedras areníti-
ca que se formou sob o mar há 30 milhões de anos. Visita 
de dois dos peculiares mosteiros bizantinos, que foram 
colocados sobre os impressionantes maciços rochosos, 
construídas em lugares inacessíveis por razões defensivas. 
Continuação via Termopilas para chegar ao nosso hotel 
em Atenas pela tarde. Acomodação.

DIA 9 DOM ATENAS 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços. ■

DIA 1 SÁB ATENAS 
Chegada ao aeroporto da capital Helena, asistência e tras-
lado a seu hotel. Acomodação. 

DIA 2 DOM ATENAS 
Café da manhã. Pela manhã, visita da cidade: a praça da 
Constituição, o Parlamento, a Biblioteca Nacional, a Uni-
versidade e a Academia. Ao passar pela rua Herodou Atti-
cus, podemos ver o ex Palácio Real e à frente, o Túmulo do 
soldado desconhecido, custodiado pelos pitorescos Evzo-
nes; o estádio Panatenaico, o Templo de Zeus e o Arco do 
Adriano. Entrada à Acrópolis onde veremos: os Propileus, 
o Templo de Ateneia Nike, o Templo grego do Erection, 
com seu famoso pórtico das Cariátides e o Parthenon. Tar-
de livre,. Acomodação.

DIA 3 SEG ATENAS   MYKONOS PC 
Café da manhã. Pela manhã, traslado ao porto de Pireu, 
procedimentos de embarque e saida. Almoço a bordo. 
Chegada a Mykonos no período da tarde, e tempo à sua 
disposição para visitar esta ilha maravilhosa. De especial 
interesse são as casas medievais de Kastro (castelo) que 
estão acima do mar, formando uma parede. Pode visitar 
o Museu Arqueológico e o Museu Folclórico. Embarque, 
Jantar e Acomodação no barco. Navegação noturna.

DIA 4 TER   KUSADASI   PATMOS PC 
Café da manhã. Ao chegar em Kusadasi (na Turquia), se 
realizará uma excursão à zona arqueológica da Éfeso an-
tiga. Ao finalizar a excursão, tempo livre no Bazar coberto 
de Kusadasi. Embarque e saída para Patmos. Chegada e 
tempo livre para visitar essa tranquila ilha onde o Apos-
tolo João “São João Evangelista” escreveu o Apocalipse. 
Embarque e Pensão Completa e Acomodação no barco. 
Noite de navegação.

DIA 5 QUA   RODAS PC 
Café da manhã. Chegada na Ilha de Rodas. Está incluída 
a visita à cidade de Lindos, localizada a 55 Km de Rodas, 
para visitar seu Acrópolis com o antigo templo de Ateneia, 
construído no ano 300 a.C. e de ordem dórico. No centro 
de Lindos podemos encontrar também a igreja da Virgem 
Maria com afrescos do século XV. Saída para a cidade ve-
lha de Rodas através da porta D’Amboise para caminhar 
pela rua dos cavalheiros, o Palácio do Grande Mestre e o 
Hospital. Embarque. Pensão Completa e Acomodação no 
barco. Noite de navegação.

DIA 6 QUI   HERAKLION   SANTORINI PC 
Café da manhã. Chegada em Heraklio (Ilha de Creta) e 
tempo livre para visitar a cidade, o Museu Arqueológico 
ou as ruínas do Palácio de Knossos. Embarque e saída com 
destino Santorini. Chegada e tempo livre para visitar a Ilha, 
à vila de Oia, situada sobre a borda da caldeira, com suas 
ruas pavimentadas em mármore, suas lojas, os edifícios 
esculpidos na rocha e fotografar este lugar de excepcio-
nal beleza natura. Retorno ao barco e embarque. Pensão 
Completa e Acomodação no barco. Noite de navegação.

6082

Grécia Misteriosa e Cruzeiro 4 dias
9 dias / 9 refeições desde

 2.175$

SAÍDAS
Sábados.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas sim mínimo de pessoas. 
·  Assistência de língua hispana ao chegar no aeroporto. 
·  Traslados conforme itinerário. 
·  4 pernoites, nos hotéis indicados ou similares em Atenas e 
circuito com 1 refeição. 

·  3 pernoites de cruzeiro nas cabines indicadas our similares 
com 8 refeições incluidas. 

·  Visitas indicadas no itinerário com guia de língua hispana. 
·  Entradas dos monumentos indicados no itinerário. 
·  Pacote de bebidas alcoólicas “Blue Pack” conforme condições 
da companhia marítima, durante o cruzeiro (pág. 30). 

·  Taxas de embarque e propina do cruzeiro incluídas. 
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Em Mykonos há um Shuttle, ônibus gratuito da Cia Marítima 
para chegar ao centro da cidade. 

·  A saída do 27 Abril não opera.
·  Ver informações na páginas 19 e 30.

ITI 6082

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Atenas B. W. Candia 3*S (Tentação) 
 B. W. My Athens 3*S (Tentação) 
 Pythagorion 3*S (Tentação) 
 President / Titania 4* (Seleção) 
 Athens Avenue / Zafolia 4* (Seleção) 
 Cypria / Tiare 4* (Seleção) 
 Rad. Blu Park 5* (Luxo) 
 Metropolitan Athens 5* (Luxo)
Kalambaka Orfeas 3* (Tentação/Seleção) 
 Amalia Kalambaka 4* (Luxo)
Celestyal C. Cabine IB (Tentação) 
 Cabine XB (Seleção) 
 Cabine XB (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.



37

Relax ao entardecer · Ilha de Santorini

Santorini
Milos

Creta

Kusadasi

Ios

Atenas

TURQUIA

GRÉCIA

Mykonos

2 1+

7

6079 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO
(Cabine IB)

SELEÇÃO
(Cabine XB)

LUXO
(Cabine XB)

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
13 abril ao 25 Maio 2019 2.850 2.685 3.735 3.170 2.910 4.190 3.295 2.965 4.380
1 Junho ao 27 Julho 2019 3.100 2.850 4.075 3.440 3.100 4.555 3.590 3.160 4.740
3 ao 24 Agosto 2019 3.305 2.985 4.305 3.795 3.255 4.880 3.870 3.340 5.105
31 Agosto ao 28 Setembro 2019 3.110 2.860 4.085 3.455 3.100 4.525 3.580 3.160 4.740
5 ao 12 Outubro 2019 2.850 2.685 3.755 3.170 2.910 4.190 3.295 4.005 4.380
Crianças até 2 anos gratis, de 3 a 11 anos desconto do 40% em Triplo.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Atenas B. W. Candia 3*S (Tentação) 
 B. W. My Athens 3*S (Tentação) 
 Pythagorion 3*S (Tentação) 
 President / Titania 4* (Seleção) 
 Athens Avenue 4* (Seleção) 
 Zafolia 4* (Seleção) 
 Cypria / Tiare 4* (Seleção) 
 Rad. Blu Park 5* (Luxo) 
 Metropolitan Athens 5* (Luxo)
Celestyal Cruises Cabine IB (Tentação) 
 Cabine XB (Seleção) 
 Cabine XB (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

SAÍDAS
Sábados.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Assistência de língua hispana na chegada.
·  Traslado conforme itinerário.
·  3 pernoites de acomodação em Atenas, nos hotéis indicados 
ou similares.

·  7 pernoites de cruzeiro nas cabines indicadas.
·  Visitas indicadas no itinerário com guias de língua hispana.
·  Entradas nos monumentos indicados no itinerário. 
·  Pacote de bebidas alcoólicas “Blue Pack” conforme condições 
da companhia marítima, durante o cruzeiro (ver pág. 30).

·  Taxas de embarque e propina do cruzeiro incluídas.
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  A saída do 27 Abril não opera.
·  No cruzeiro se organiza uma noite de Gala e coquetel com o 
capitão. Para essa noite é necessário um vestido de coquetel 
para as mulheres e terno e gravata para homens. A noite 
grega também será celebrada, onde se espera que se vista 
de azul e branco (cores da bandeira grega). 

·  Ver informações na páginas 19 e 30.

6079

Grécia e Turquia: Cruzeiro 7 dias
11 dias / 13 refeições desde

 2.850$
DIA 1 SÁB ATENAS 
Chegada ao aeroporto, assistência e traslado a seu hotel. 
Resto do dia livre nesta cidade com uma história a mais de 
3.000 anos de antiguidade. De grande importância cultu-
ral na época clássica grega, na Roma antiga e na cultura 
ocidental, berço da democracia e de grandes personalida-
des como artistas, escritores e filósofos que se reflete na 
atual Grécia. Acomodação.

DIA 2 DOM ATENAS 
Café da manhã. Pela manhã, visita: a praça da Constitui-
ção, o Parlamento, a Biblioteca Nacional, a Universidade 
e a Escola. Ao passar pela rua Herodou Atticus, podemos 
ver o ex Palácio Real, custodiado pelos pitorescos Evzo-
nes; o estádio Panatenaico, o Templo de Zeus e o Arco do 
Adriano. Entrada à Acrópolis onde veremos: os Propileus, 
o Templo de Atenea Nike, o Templo grego do Erection, 
com seu pórtico das Cariátides e o Parthenon, templo dó-
rico de mármore branco. Tarde livre e Acomodação. 

DIA 3 SEG ATENAS    MP 
Café da manhã. Manhã livre. Transfer ao porto para trami-
tes de embarque e saída no cruzeiro (saída às 21:00 ho-
ras). Jantar e Acomodação no barco. Noite de navegação. 

DIA 4 TER   MYKONOS PC
Café da manhã. Chegada à ilha de Mykonos. Dia livre para 
visitar esta ilha do archipiélago das Cícladas no Mar Egeo. 
Suas praias, as lojas e seus locais elegantes, além dos cen-
tos de pequenas capillas que se encontram por toda a ilha 
e, especialmente, as casas medievales e igrejas do Kastro 
(castelo) que se erigen em cima do mar formando uma 
muralha, bem como seus característicos molinos de vento. 
Mykonos é uma das mais cosmopolitas. São de especial 
interesse: a Igreja Parapotianí, o Monasterio de San Pan-
taleón e o Monasterio de Turliani em Ânus Mera. Pensão 
Completa e Acomodação no barco. Noite de navegação.

DIA 5 QUA   MYKONOS   MILOS PC
Café da manhã. Chegada à ilha de Milos. Tempo livre para 
percorrer esta ilha onde se encontrou a Vénus de Milo. São 
características suas casas coloridas e destacam a Igreja da 
Santísima Trinidad, e a espetacular vista desde o castelo. 
Retorno ao barco e embarque. Pensão Completa e Aco-
modação no barco. Noite de navegação.

DIA 6 QUI   SANTORINI  PC
Café da manhã. Chegada ao porto de Santorini. Ao che-
gar, faremos a visita da ilha, começando pelo povoado 
de Megalochori, um dos mais autênticos e tradicionais 
com sua arquitetura característica. Se percorrem dife-
rentes povoados até chegar à localidade de Oia, situa-
da sobre o borde da caldeira, onde se terá tempo para 
percorrerá ruas pavimentadas de mármore, suas lojas, os 
edifícios escavados na rocha e fazer fotos deste lugar de 
excepcional beleza natural. Tempo livre na ilha. Retorno 
ao barco e embarque. Pensão Completa e Acomodação 
no barco. 

DIA 7 SEX   SANTORINI PC
Café da manhã. Dia livre para percorrer esta ilha de tão 
só 73 Km2, resultado de uma erupção vulcânica, de uma 
beleza selvagem e única com forma em media lua devi-
do ao afundamento da caldera do vulcão e rodeada de 
islotes. Pensa-se que este desastre é a origem do mito da 
Atlántida. De seu passado cheio de história e monumen-
tos, encontramos-nos hoje em uma ilha rebosante de paz 
e ao mesmo tempo com grande oferta de lazer e gastro-
nomia. Pensão Completa e Acomodação no barco. Noite 
de navegação. 

DIA 8 SÁB   CRETA PC
Café da manhã. Chegada a Herakliõ na ilha de Creta e vi-
sita incluída da cidade e as ruínas do Palácio de Knossos, 
o mais importante dos palácios minoicos de Creta. Retor-
no ao Barco. Pensão Completa e Acomodação no barco. 
Noite de navegação.

DIA 9 DOM   KUSADASI (Turquia) PC
Café da manhã. Ao chegar em Kusadasi (na Turquia), 
se realizará uma excursão à zona arqueológica da Éfe-
so an tiga. Ao finalizar a excursão, tempo livre no Bazar 
coberto de Kusadasi para “pechinchar” nas compras de 
tapetes, couro, joias e outras lembranças. Embarque 
e saída para Patmos, no arquipélago do dodecaneso. 
Chegada e tem po livre para visitar essa tranquila ilha 
onde o Apostolo João “São João Evangelista” escreveu 
o Apocalipse du rante seu exilio de Roma. Embarque e 
Pensão Completa no barco com Acomodação. Noite de 
navegação.

DIA 10 SEG ATENAS 
Café da manhã. Chegada ao porto. Traslado ao hotel. Dia 
livre. Acomodação. 

DIA 11 TER ATENAS
Café da manhã. Tempo livre ate o horario do traslado ao 
aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

ITI 6079
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Mesquita Azul · Istambul

Torre das Doncellas (Kiz Kulesi) · Istambul

Istambul
3 4ó

TURQUIA

ITI 6100 / 6100-B

DIA 1 ISTAMBUL 
Chegada no aeroporto de Ataturk. Recepção e traslado ao 
hotel. Acomodação.

DIA 2 ISTAMBUL MP 
Café da manhã. Pela manhã, visita desta cidade: o Palácio 
de Santa Sofia, que contém um dos mais ricos museus do 
mundo; a Mesquita Azul, revestida interiormente como 
azulejos de Inzik e a única com seis minaretes; o hipódro-
mo romano da época do Sétimo Severo (200 d.C.), etc. 
Tarde livre em que se pode aproveitar para fazer compras 
no Grande Bazar, fundado na época otomana. Explorar 
esta cidade, considerada como uma das mais belas do 
mundo, não lhe deixará indiferente. Jantar e Acomodação. 

DIA 3 ISTAMBUL MP 
Café da manhã. Pela manhã, visita ao Bazar Egípcio ou 
Bazar dos Temperos, situado no antigo bairro judeu de 
Istambul e construído no século XVII, depois da conquis-
ta do Egito pelos Otomanos. À continuação, pegaremos 
um barco para passear pelo Bósforo, estreito que sepa-
ra a parte europeia e asiática de Istambul. Resto do dia 
para continuar descobrindo os cantos pitorescos turísticos 
ou realizar excursões opcionais muito atrativas à Grande 
Mesquita de Eyup, o Palácio Topkapy, situado entre o chi-
fre dourado e o mar de mármara, formado por pequenos 
edifícios e rodeado de pátios e por uma muralha bizanti-
na, etc. Jantar e Acomodação.

DIA 4 ISTAMBUL 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto de Ataturk e Fim 
dos nossos serviços. ■

6100

Istambul
4 dias / 2 refeições desde

 405$

6100-B

Istambul
5 dias / 2 refeições desde

 480$

SAÍDAS
Diárias (exceto Terças-feiras).

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas sem minimo de passageiros. 
·  Assistência de língua hispana nos aeroportos. 
·  3 ou 4 pernoites nos hotéis indicados ou similares. 
·  Refeições conforme itinerário. 
·  Visitas indicadas no itinerário com guias de língua portuguesa. 
·  Entradas aos monumentos indicados no itinerário. 
·  Traslados conforme itinerário. 
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
· Ver informações na página 19.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Istambul Barin / Centrum 4* (Tentação) 
 Now Efendy 4* (Tentação) 
 Orient Express 4* (Seleção) 
 Momento 4* (Seleção) 
 Barcelo Istambul 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

6100 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 10 Novembro 2019 415 405 540 510 500 730 605 580 885
11 Novembro 2019 ao 10 Março 2020 405 395 530 460 445 705 570 570 780
11 ao 31 Março 2020 435 425 560 530 520 760 635 615 925
Sup. por pax saídas 26 Dezembro 2019 ao 2 Janeiro 2020 95 95 155 105 105 115 105 105 200

6100-B - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 10 Novembro 2019 490 480 655 615 595 905 720 695 1.070
11 Novembro 2019 ao 10 Março 2020 480 470 645 560 540 885 685 685 965
11 ao 31 Março 2020 510 500 675 635 615 935 750 730 1.115
Sup. por pax saídas 26 Dezembro 2019 ao 2 Janeiro 2020 95 95 155 105 105 115 105 105 200

Crianças até 2 anos, gratis; de 3 a 10 anos, 10% desconto em Triplo.

DIA 1 ISTAMBUL 
Chegada no aeroporto de Ataturk. Recepção e traslado ao 
hotel. Acomodação.

DIA 2 ISTAMBUL MP 
Café da manhã. Pela manhã, visita desta cidade: o Palácio 
de Santa Sofia, que contém um dos mais ricos museus do 
mundo; a Mesquita Azul, revestida interiormente como 
azulejos de Inzik e a única com seis minaretes; o hipódro-
mo romano da época do Sétimo Severo (200 d.C.), etc. 
Tarde livre em que se pode aproveitar para fazer compras 
no Grande Bazar, fundado na época otomana. Explorar 
esta cidade, considerada como uma das mais belas do 
mundo, não lhe deixará indiferente. Jantar e Acomodação. 

DIA 3 ISTAMBUL MP 
Café da manhã. Pela manhã, visita ao Bazar Egípcio ou 
Bazar dos Temperos, situado no antigo bairro judeu de 
Istambul e construído no século XVII, depois da conquis-
ta do Egito pelos Otomanos. À continuação, pegaremos 
um barco para passear pelo Bósforo, estreito que sepa-
ra a parte europeia e asiática de Istambul. Resto do dia 
para continuar descobrindo os cantos pitorescos turísticos 
ou realizar excursões opcionais muito atrativas à Grande 
Mesquita de Eyup, o Palácio Topkapy, situado entre o chi-
fre dourado e o mar de mármara, formado por pequenos 
edifícios e rodeado de pátios e por uma muralha bizanti-
na, etc. Jantar e Acomodação.

DIA 4 ISTAMBUL 
Café da manhã. Día libre. Dia livre para seguir percorrendo 
esta esplendorosa cidade, cheia de palácios, mesquitas e 
bazares para shopping pendente. Se deseja-o poderá to-
mar um banho turco. Acomodação.

DIA 5 ISTAMBUL 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto de Ataturk e Fim 
dos nossos serviços. ■
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Paisagem da Capadócia · Turquia

Istambul
1 3+

Capadócia

Ancara

TURQUIA

2

2

ITI. 6110-B

ITI. 6110

SAÍDAS
6110: Segundas-feiras, Sábados e Domingos.
6110-B: Segundas-feiras e Sábados.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com mínimo de 2 passageiros.
·  6110 Passagem de avião Istambul-Ancara e Capadócia-
Istambul na classe turista. 

·  6110-B Passagem de avião Istambul-Ancara na classe turista. 
·  Assistência de língua hispana nos aeroportos.
·  6 ou 7 pernoites nos hotéis indicados ou similares conforme 
itinerário escolhido.

·  Refeições conforme itinerário.
·  Visitas indicadas no itinerário com guias de língua portuguesa.
·  Entradas aos monumentos indicados no itinerário.
·  Traslados conforme itinerário.
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
· Ver informações na página 19.

6110

Istambul e Capadócia
7 dias / 5 refeições desde

 1.205$
DIA 1 ISTAMBUL
Chegada no aeroporto de Ataturk. Recepção e traslado ao 
hotel. Acomodação.

DIA 2 ISTAMBUL   ANCARA - CAPADÓCIA MP
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar no 
avião com destino a Ancara, capital da República Turca. 
Chegada e visita da cidade: o Mausoléu de Ataturk. Saída 
para Capadócia; Fascinante região de paisagens lunares. 
próximos Jantar e Acomodação.

DIA 3 CAPADÓCIA MP
Café da manhã. Excursão de dia completo à região de Ca-
padócia. Visitaremos o vale de Goreme, incrível complexo 
monástico bizantino integrado por igrejas escavadas na 
rocha, com belíssimos frescos, os povoadozinhos troglodi-
tas de Uchisar; a fortaleza natural de Ortahisar, as Lareiras 
de Fadas de Urgup, as lareiras duplicadas e triplicadas de 
Pasabag, e Avanos, povoado de oleiros, a cidade subter-
rânea de Ozkonak, construída com depósitos de cereais, 
dormitórios e poços de ventilação e que foi utilizada como 
refúgio pelos cristãos da época. Termino da visita em uma 
cooperativa de tapetes, onde e possível observar como 
são tecidos os tapetes turcos. (Neste dia podem aprovei-
tar para fazer um passeio de balão pela região da Capadó-
cia). Jantar e Acomodação.

DIA 4 CAPADÓCIA   ISTAMBUL MP 
Café da manhã Traslado ao aeroporto (em inglês) de  
Nevsehir ou Kayseri para embarcar de volta à Istambul. 
Chegada e traslado ao hotel. Jantar e Acomodação. 

DIA 5 ISTAMBUL MP 
Café da manhã. Visita ao Bazar Egípcio ou Bazar dos 
Temperos, situado no antigo bairro judeu de Istambul e 
construído no século XVII. À continuação, pegaremos um 
barco para passear pelo Bósforo, estreito que separa a 
parte europeia e asiática de Istambul e que conecta o Mar 
de Mármara com o Mar Negro. Resto do dia para continuar 
descobrindo esta cidade. Jantar e Acomodação.

DIA 6 ISTAMBUL MP 
Café da manhã. Pela manhã, visita do Palácio de Santa 
Sofia, obra-prima da arte bizantina,; em frente à Santa So-
fia se encontra a Mesquita Azul, revestida interiormente 
como azulejos de Inzik e a única com seis minaretes; o hi-
pódromo romano da época do Sétimo Severo (20 0 d.C.). 
Tarde livre. Jantar e Acomodação.

DIA 7 ISTAMBUL 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto de Ataturk e Fim 
dos nossos serviços. ■

6110-B

O POSIBILIDADE DE PERNOITE UNA NOITE EM ANCARA

8 dias / 6 refeições desde
 1.060$

DIAS 1 AO 3 IGUAIS QUE ITI. 6110

DIA 4 CAPADÓCIA - ANCARA MP 
Café da manhã e saida pela região de Anatolia Central até 
Ancara. Chegada e visita da cidade: o Mausoléu de Ata-
turk. Jantar e Acomodação. 

DIA 5 ANCARA - ISTAMBUL MP 
Café da manhã. Saida em ônibus atravessando pai-
sagens de montanha. Chegada a Istambul. Jantar e 
Acomodação.

DIA 6 ISTAMBUL MP 
Café da manhã. Pela manhã, visita ao Bazar Egípcio ou 
Bazar dos Temperos, situado no antigo bairro judeu de 
Istambul e construído no século XVII, depois da conquista 
do Egito pelos Otomanos. À continuação, pegaremos um 
barco para passear pelo Bósforo, estreito que separa a 
parte europeia e asiática de Istambul e que conecta o Mar 
de Mármara com o Mar Negro. Resto do dia para continuar 
descobrindo esta cidade. Jantar e Acomodação.

DIA 7 ISTAMBUL MP 
Café da manhã. Pela manhã, visita desta cidade: o Palácio 
de Santa Sofia, a Mesquita Azul, o hipódromo etc. Tarde 
livre Jantar e Acomodação.

DIA 8 ISTAMBUL
Café da manhã. Traslado ao aeroporto de Ataturk e Fim 
dos nossos serviços. ■

ITI 6110 / 6110-B

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Istambul Barin / Centrum 4* (Tentação) 
 Now Efendy 4* (Tentação) 
 Orient Express 4* (Seleção) 
 Momento 4* (Seleção) 
 Barcelo Istambul 5* (Luxo)
Capadócia Dinler Urgup 4* (Todos os Produtos)
Ancara Anadolu Downtown 4*S (Todos os Produtos) 
 Bera Ancara 4* (Todos os Produtos)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

6110 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 11 Novembro 2019 1.215 1.205 1.455 1.340 1.320 1.705 1.455 1.435 1.880
16 Novembro 2019 ao 9 Março 2020 1.205 1.195 1.445 1.280 1.280 1.675 1.415 1.415 1.820
14 ao 30 Março 2020 1.300 1.290 1.600 1.415 1.405 1.850 1.530 1.510 2.070
(*) Suplemento por pax saídas: 21 ao 30 Dezembro 2019 115 115 200 155 145 155 135 115 200
Crianças até 11 anos, 20% desconto em Triplo.

6110-B - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 11 Novembro 2019 1.070 1.060 1.350 1.195 1.175 1.600 1.310 1.290 1.780
16 Novembro 2019 ao 9 Março 2020 1.060 1.050 1.340 1.135 1.115 1.570 1.290 1.270 1.715
14 ao 30 Março 2020 1.145 1.135 1.465 1.260 1.250 1.760 1.360 1.350 1.955
(*) Suplemento por pax saídas: 21 ao 30 Dezembro 2019 115 115 200 155 145 155 135 115 200
Crianças até 11 anos, 20% desconto em Triplo.
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Castelos de algodão · Pamukkale

Paisagem da Capadócia · Turquia
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DIA 4 SEG CAPADÓCIA - PAMUKKALE MP 
Café da manhã. Saída até Pamukkale para visitar o Cas-
telo de Algodão, maravilha natural de gigantescas casca-
tas brancas, estalactites e piscinas naturais formadas ao 
longo dos séculos pelo caminho das águas carregadas 
de sais calcárias procedentes de fontes termais. Jantar e 
Acomodação.

DIA 5 TER PAMUKKALE - ÉFESO - KUSADASI / IZMIR MP 
Café da manhã. Saída para Éfeso, a cidade antiga melhor 
conservada da Ásia Menor, que durante os séculos I e II 
teve uma população de 250.000 habitantes e monopo-
lizó a riqueza de Médio Oriente. Visitaremos o Templo 
de Adriano, os Banhos Romanos, a Biblioteca de Celso, o 
Odeão, o Teatro, localizado dominando a paisagem sobre 
a rua do porto e que com uma capacidade para 24.500 
espectadores era o maior de sua época, etc. Visitaremos 
a Casa da Virgem Maria, supostamente foi o último lugar 
que viveu a mãe de Jesus, e un atelier de peças de couro, 
cuja produção local é conhecida internacionalmente. Tras-
lado a Kusadasi ou a Izmir. Jantar e Acomodação.

DIA 6 QUA KUSADASI / IZMIR   ISTAMBUL 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para sair em voo a 
Istambul. À chegada, traslado ao hotel e resto do dia livre, 
com possibilidade de excursão opcional para conhecer o 
lado asiático, a Colina de Çamila, o porto de Üsküdar com 
vistas à torre da donzela, o Palácio de Verão dos sultanes 
Beylerbeyi, o povo histórico de Kuzguncul e a fortaleza 
Anadolu Hisari. Acomodação. 

DIA 7 QUI ISTAMBUL MP
Café da manhã. Pela manhã, visita: Santa Sofía (que tem 
sido mesquita, igreja e, atualmente, Museu/Palácio), Jóia 
bizantina, que contém um dos mais ricos museus do 
mundo. Almoço. Visita da Mesquita Azul, revestida inte-
riormente com azulejos de Iznik e a única com seis mina-
retes; o Palácio Topkapi, símbolo do poder dos sultanes 
otomanos; o Hipodromo Romano, enfeitado por uma li-
nha de estátuas, obeliscos e colunas e finalizamos com o 
Grande Bazar, com mais de 4.000 lojas. Resto do dia livre. 
Acomodação. 

DIA 8 SEX ISTAMBUL 
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado ao 
aeroporto de Ataturk. Fim dos nossos serviços. ■

DIA 1 SEX ISTAMBUL 
Chegada no aeroporto de Ataturk. Recepção e traslado ao 
seu hotel. Día livre. situada entre Europa e Ásia é conhe-
cida historicamente como Constantinopla e Bizanzio. As 
zonas históricas de Istambul foram declaradas Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO em 1.985, por seus impor-
tantes monumentos e restos históricos. Acomodação.

DIA 2 SAB ISTAMBUL   CAPADÓCIA MP 
Café da manhã. Dia traslado ao aeroporto para embarcar 
no avião com destino a Capadócia. Chegada e traslado ao 
hotel. Jantar e Acomodação. 

DIA 3 DOM CAPADÓCIA MP 
Café da manhã. Excursão de dia completo à região de 
Ca padócia. Visitaremos o vale de Goreme, incrível com-
plexo monástico bizantino integrado por igrejas esca-
vadas na rocha, com belíssimos frescos. Visita aos im-
pressionantes vales da região para admirar as “chimenas 
hadas”. Visita a uma cidade subterrânea, construída para 
defender-se. Termino da visita em uma cooperativa de 
tapetes, onde e possível observar como são tecidos os 
tapetes turcos. (Neste dia podem aprovei tar para fazer 
um passeio de balão pela região da Capadó cia). Jantar 
e Acomodação.

6130

Maravilhas Turcas
8 dias / 5 refeições desde

 800$

SAÍDAS
Sextas-feiras.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com mínimo de 2 passageiros. 
·  Passagem de avião Istambul-Capadócia e Esmirna-Istambul 
na classe Turista. 

·  7 pernoites nos hotéis indicados ou similares. 
·  Visitas indicadas no itinerário com guias de língua hispana. 
·  Refeições conforme itinerário. 
·  Traslados conforme itinerário. 
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  A acomodação poderá ser realizado em Kusadasi ou Izmir. 
·  Ver informações na página 19.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Istambul Ramada Encore 4* (Tentação) 
 City by Molton / Grand Pera 4* (Seleção) 
 Mercure Bomonti 5* (Luxo) 
 Richmond Int. 5* (Luxo)
Capadócia Crystal Kaymakli / Avrasya 4*S (Todos os Produtos)
Pamukkale Colosae Thermal 4* (Todos os Produtos)
Kusadasi Richmond Inter. / Charisma 4*S (Todos os Produtos)
Izmir Double Tree by Hilton 4*S (Todos os Produtos) 
 Ramada Plaza 4*S (Todos os Produtos)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

ITI 6130

6130 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
5 Abril ao 13 Dezembro 2019 800 780 1.125 895 885 1.205 990 980 1.405
20 ao 27 Dezembro 2019 895 885 1.280 1.000 990 1.320 1.090 1.080 1.600
3 Janeiro ao 27 Março 2020 800 780 1.125 895 885 1.205 990 980 1.405
Crianças até 11 anos, 20% desconto em Triplo.
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Café e doces turcos

Panorâmica · Ancara
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6113

Turquia Inesquecível
8 dias / 10 refeições desde

 1.385 $

ITI 6113

do, de paisagens lunares formadas durante séculos sobre 
a em camadas grossas e macias de lava de vulcões Erciyes 
e Hasan. Jantar e Acomodação.

DIA 6 QUA CAPADÓCIA PC 
Café da manhã. Excursão de dia inteiro à região da Ca-
padócia. Visitaremos o vale de Goreme, incrível complexo 
monástico bizantino integrado por igrejas escavadas nas 
rochas, com belíssimos afrescos, os Povoados Trogloditas 
de Uchisar, a fortaleza natural de Ortahisar, as Chaminés 
de Fadas de Ürgüp, as chaminés duplicadas e triplicadas 
de Pasabag e Avanos, povoado de ceramistas. Almoço e 
visita à cidade subterrânea de Ozkonak, que conta com 
depósitos de cereais e poços de ventilação e foi utilizada 
como refúgio pelos cristãos da época. Alguns dos poços 
tem até 7 andares de profundidade e alojaram até 5.000 
cristãos. Visita a um atelier de tapetes, para ver como 
se tecem artesanalmente os tapetes turcos. Jantar e 
Acomodação.

DIA 7 QUI CAPADÓCIA - ANCARA   ISTAMBUL PC 
Café da manhã e saída para Ancara, passando pelo Lago 
Salgado. Chegada a Ancara, capital da Republica Turca. 
Chegada Almoço. Visita à cidade com o Mausoléu de 
Ataturk. Traslado ao aeroporto e saída en voo a Istambul. 
Chegada, traslado ao hotel. Jantar e Acomodação. 

DIA 8 SEX ISTAMBUL 
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado ao 
aeroporto de Ataturk. Fim dos nossos serviços. ■

DIA 1 SEX ISTAMBUL 
Chegada ao Aeroporto de Ataturk. As zonas históricas 
de Istambul foram declaradas Patrimônio da Humanida-
de pela Unesco em 1.985. Recepção e traslado ao hotel. 
Acomodação.

DIA 2 SÁB ISTAMBUL MP 
Café da manhã. Pela manhã visitaremos o Palácio de 
Santa Sofia, que contém um dos mais ricos museus do 
mundo; a Mesquita Azul, revestida interiormente com 
azulejos de Inzik e a única com seis minaretes; o hipó-
dromo romano, lugar onde as carreiras de quadrigas e 
os circos serviram de diversão para o povo de Constan-
tinopla durante mais de mil anos e onde hoje em dia se 
encontra um obelisco egípcio; e a Coluna de Constan-
tino. Tarde livre para compras no Grande Bazar, centro 
comercial da cidade com mais de 3.000 lojas, onde 
alguns armazéns famosos oferecem, aos bons conhece-
dores, tapetes turcos, persas, caucásicos, etc. Jantar e 
Acomodação

DIA 3 DOM ISTAMBUL   ESMIRNA - KUSADASI MP 
Café da manhã. Pela manhã, visita ao Bazar Egípcio ou 
Bazar dos Temperos, situado no antigo bairro judeu de 
Istambul e construído no século XVII, depois da conquis-
ta do Egito pelos Otomanos. À continuação, pegaremos 
um barco para passear pelo Bósforo, estreito que separa 
a parte europeia e asiática de Istambul e que conecta o 
Mar de Mármara com o Mar Negro. De tarde traslado ao 
aeroporto e saída en voo a Esmirna. Chegada e traslado 
a Kusadasi (traslado com motorista en inglês). Jantar e 
Acomodação.

DIA 4 SEG KUSADASI - ÉFESO - PAMUKKALE PC 
Café da manhã. Saída para Éfeso, a cidade antiga 
melhor conservada da Ásia Menor. Visitaremos o Tem-
plo de Adriano, os Banhos Romanos, a Biblioteca de 
Celso, o Odeão, o Teatro, etc. Almoço, e depois visi-
taremos a Casa da Virgem Maria, supostamente foi o 
último lugar que viveu a mãe de Jesus. Continuação a 
Pamukkale para visitar a antiga Hierápolis, cujos rema-
nescentes arqueológicos foram declarados Patrimônio 
da Humanidade; e o Castelo de Algodão, maravilha 
natural de gigantescas cascatas brancas, estalactites 
e piscinas naturais formadas ao longo dos séculos 
pelo caminho das águas carregadas de sais calcárias 
procedentes de fontes termais. Durante o trajeto se 
realizará uma parada em uma fábrica de couro. Jantar 
e Acomodação. 

DIA 5 TER PAMUKKALE - CAPADÓCIA PC 
Café da manhã e saída para a região da Anatólia para visi-
tar no caminho um “kervansaray”, uma antiga pousada de 
caravanas, a maior da época seljúcida, um complexo com 
dormitórios, estábulos, etc., usados pelos comerciantes. 
Almoço e continuação para a antiga região da Capadócia 
na Anatólia Central, declarada Patrimônio da Humanida-
de, fascinante por sua formação geológica única no mun-

SAÍDAS
Sextas-feiras.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com mínimo de 2 passageiros. 
·  Assistência de língua hispana nos aeroportos. 
·  Passagem de avião Istambul-Esmirna e Ancara-Istambul na 
classe Turista. 

·  7 pernoites nos hotéis indicados ou similares. 
·  Refeições conforme itinerário. 
·  Visitas indicadas no itinerário com guias de língua portuguesa. 
·  Entradas aos monumentos indicados no itinerário. 
·  Traslados conforme itinerário. 
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
· A acomodação poderá ser realizado em Kusadasi ou Izmir.  
· Ver informações na página 19.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Istambul Barin / Centrum 4* (Tentação) 
 Now Efendy 4* (Tentação) 
 Orient Express 4* (Seleção) 
 Momento 4* (Seleção) 
 Barcelo Istambul 5* (Luxo)
Izmir / Kusadasi Kaya Prestige/Blanca 4* (Todos os Produtos)
Pamukkale Lycus River 4* (Todos os Produtos)
Capadócia Dinler Urgup 4* (Todos os Produtos)
Ancara Anadolu Downtown 4*S (Todos os Produtos) 
 Bera Ancara 4* (Todos os Produtos)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

6113 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
6 Abril ao 9 Novembro 2019 1.395 1.385 1.645 1.485 1.475 1.830 1.580 1.560 1.985
16 Novembro 2019 ao 6 Março 2020 1.385 1.375 1.635 1.435 1.425 1.810 1.550 1.530 1.925
13 ao 27 Março 2020 1.465 1.455 1.800 1.550 1.540 2.005 1.655 1.635 2.110
Suplemento por pax saídas 20 e 27 Dezembro 2019 85 75 135 85 75 135 95 85 145
Crianças até 11 anos, 20% desconto em Triplo.
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Mesquita de Soleimán o Magnífico e o Bósforo · Istambul
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SAÍDAS
Quartas-feiras.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Passagem de avião Istambul-Capadócia e Esmirna-Istambul 
na classe Turista. 

·  9 pernoites nos hotéis indicados ou similares. 
·  Visitas indicadas no itinerário com guias de língua hispana. 
·  Refeições conforme itinerário. 
·  Traslados conforme itinerário. 
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  A acomodação poderá ser realizado em Kusadasi ou Izmir. 
·  Chios encontra-se em Grécia, é necessário levar passaporte 
em vigor e se é requerido visto. 

·  Ver informações na página 19.

6125

Turquia Fascinante
10 dias / 6 refeições desde

 1.115$
DIA 1 QUA ISTAMBUL 
Chegada no aeroporto de Ataturk. Recepção e traslado ao 
seu hotel. Día livre. situada entre Europa e Ásia é conhe-
cida historicamente como Constantinopla e Bizanzio. As 
zonas históricas de Istambul foram declaradas Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO em 1.985, por seus impor-
tantes monumentos e restos históricos. Acomodação.

DIA 2 QUI ISTAMBUL 
Café da manhã. Dia livre. Se deseja-o pode realizar algu-
ma excursão opcional ao Bazar Egípcio ou Bazar das Es-
peciarias, e um passeio em barco pelo Bósforo. Também 
pode visitar os bazares, na zona antiga. Acomodação.

DIA 3 SEX ISTAMBUL MP 
Café da manhã. Pela manhã, visita: Santa Sofía (que tem 
sido mesquita, igreja e, atualmente, Museu/Palácio), jóia 
bizantina, que contém um dos mais ricos museus do 
mundo. Almoço. Visita da Mesquita Azul, revestida inte-
riormente com azulejos de Iznik e a única com seis mina-
retes; o Palácio Topkapi, símbolo do poder dos sultanes 
otomanos; o Hipodromo Romano, enfeitado por uma li-
nha de estátuas, obeliscos e colunas e finalizamos com o 
Grande Bazar, com mais de 4.000 lojas. Resto do dia livre. 
Acomodação.

DIA 4 SÁB ISTAMBUL   CAPADÓCIA MP 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar no 
avião com destino a Capadócia. Chegada e traslado ao 
hotel. Jantar e Acomodação.

DIA 5 DOM CAPADÓCIA MP 
Café da manhã. Excursão de dia completo à região de 
Ca padócia. Visitaremos o vale de Goreme, incrível com-
plexo monástico bizantino integrado por igrejas esca-
vadas na rocha, com belíssimos frescos. Visita aos im-
pressionantes vales da região para admirar as “chimenas 
hadas”. Visita a uma cidade subterrânea, construída para 
defender-se. Termino da visita em uma cooperativa de 
tapetes, onde e possível observar como são tecidos os 
tapetes turcos. (Neste dia podem aprovei tar para fazer 
um passeio de balão pela região da Capadó cia). Jantar 
e Acomodação.

DIA 6 SEG CAPADÓCIA - PAMUKKALE MP 
Café da manhã. Saída até Pamukkale para visitar o Cas-
telo de Algodão, maravilha natural de gigantescas casca-
tas brancas, estalactites e piscinas naturais formadas ao 
longo dos séculos pelo caminho das águas carregadas 
de sais calcárias procedentes de fontes termais. Jantar e 
Acomodação.

DIA 7 TER PAMUKKALE - ÉFESO - KUSADASI / IZMIR MP 
Café da manhã. Saída para Éfeso, a cidade antiga melhor 
conservada da Ásia Menor, que durante os séculos I e II 
teve uma população de 250.000 habitantes e monopo-
lizó a riqueza de Médio Oriente. Visitaremos o Templo 
de Adriano, os Banhos Romanos, a Biblioteca de Celso, 

o Odeão, o Teatro, localizado dominando a paisagem 
sobre a rua do porto e que com uma capacidade para 
24.500 espectadores era o maior de sua época, etc. Vi-
sitaremos a Casa da Virgem Maria, supostamente foi o 
último lugar que viveu a mãe de Jesus, e un atelier de 
peças de couro, cuja produção local é conhecida inter-
nacionalmente. Traslado a Kusadasi ou a Izmir. Jantar e 
Acomodação. 

DIA 8 QUA KUSADASI / IZMIR MP 
Café da manhã. Dia livre nesta cidade. Terá a possibilidade 
de realizar uma excursión opcional à típica ilha grega de 
Chios, com traslado ao porto de Cesme e saída em ferry 
para visitar seus povos, monumentos, culturas e praias 
desta encantadora ilha onde na zona antiga onde encon-
tramos o castelo, a muralha, o bairro turco, o palácio ge-
novés ou a basílica de San Isidoro entre outros lugares de 
interesse. Regresso a Izmir. Jantar e Acomodação. 

IMPORTANTE: Chios encontra-se em Grécia, é necessário 
levar passaporte em vigor e se é requerido visto.

DIA 9 QUI KUSADASI / IZMIR   ISTAMBUL 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para sair em voo a 
Istambul. À chegada, traslado ao hotel e resto do dia livre, 
com possibilidade de excursão opcional para conhecer o 
lado asiático, a Colina de Çamila, o porto de Üsküdar com 
vistas à torre da donzela, o Palácio de Verão dos sultanes 
Beylerbeyi, o povo histórico de Kuzguncul e a fortaleza 
Anadolu Hisari. Acomodação.

Iti. 6125-B Opção Bursa: 
Possibilidade de regressar a Estambul em ônibus, via 
Bursa, com visita panorâmica (ver quadro de preços).

DIA 10 SEX ISTAMBUL 
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado ao 
aeroporto de Ataturk. Fim dos nossos serviços. ■

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Istambul Ramada Encore 4* (Tentação) 
 City by Molton / Grand Pera 4* (Seleção) 
 Mercure Bomonti 5* (Luxo) 
 Richmond Int. 5* (Luxo)
Capadócia Crystal Kaymakli / Avrasya 4*S (Todos os Produtos)
Pamukkale Colosae Thermal 4* (Todos os Produtos)
Kusadasi Richmond Inter. / Charisma 4*S (Todos os Produtos)
Izmir Double Tree by Hilton 4*S (Todos os Produtos) 
 Ramada Plaza 4*S (Todos os Produtos)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

ITI 6125

6125 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
3 Abril ao 18 Dezembro 2019 1.115 1.115 1.620 1.250 1.250 1.790 1.360 1.360 2.080
25 Dezembro 2019 1.205 1.205 1.780 1.350 1.350 1.905 1.465 1.465 2.280
1 Janeiro ao 25 Março 2020 1.115 1.115 1.620 1.250 1.250 1.790 1.360 1.360 2.080

6125-B - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
3 Abril ao 18 Dezembro 2019 925 905 1.445 1.060 1.040 1.635 1.195 1.165 1.870
25 Dezembro 2019 1.020 1.000 1.600 1.165 1.145 1.745 1.300 1.270 2.070
1 Janeiro ao 25 Março 2020 925 905 1.445 1.060 1.040 1.635 1.195 1.165 1.870

Crianças até 11 anos, 20% desconto em Triplo.
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6126

Turquia Fascinante e Antalya
10 dias / 7 refeições desde

 885$

ITI 6126

DIA 8 SEG PAMUKKALE - ÉFESO - KUSADASI / IZMIR MP 
Café da manhã. Saída para Éfeso, a cidade antiga melhor 
conservada da Ásia Menor, que durante os séculos I e II 
teve uma população de 250.000 habitantes e monopo-
lizó a riqueza de Médio Oriente. Visitaremos o Templo 
de Adriano, os Banhos Romanos, a Biblioteca de Celso, o 
Odeão, o Teatro, localizado dominando a paisagem sobre 
a rua do porto e que com uma capacidade para 24.500 
espectadores era o maior de sua época, etc. Visitaremos 
a Casa da Virgem Maria, supostamente foi o último lugar 
que viveu a mãe de Jesus, e un atelier de peças de couro, 
cuja produção local é conhecida internacionalmente. Tras-
lado a Kusadasi ou a Izmir. Jantar e Acomodação. 

DIA 9 TER KUSADASI / IZMIR - BURSA - ISTAMBUL 
Café da manhã. Saída em ônibus para Bursa. Visita pa-
norámica da cidade que foi a primeira capital do império 
otomano. Tempo livre para passear pelo mercado da seda 
onde poderão apreciar antiguidades, sedas e pashminas. 
Chegada a Estambul. Acomodação.

DIA 10 QUA ISTAMBUL 
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado ao 
aeroporto de Ataturk. Fim dos nossos serviços. ■

DIA 1 SEG ISTAMBUL 
Chegada no aeroporto de Ataturk. Recepção e traslado ao 
seu hotel. Día livre. situada entre Europa e Ásia é conhe-
cida historicamente como Constantinopla e Bizanzio. As 
zonas históricas de Istambul foram declaradas Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO em 1.985, por seus impor-
tantes monumentos e restos históricos. Acomodação.

DIA 2 TER ISTAMBUL MP 
Café da manhã. Pela manhã, visita: Santa Sofía (que tem 
sido mesquita, igreja e, atualmente, Museu/Palácio), jóia bi-
zantina, que contém um dos mais ricos museus do mundo. 
Almoço. Visita da Mesquita Azul, revestida interiormente 
com azulejos de Iznik e a única com seis minaretes; o Pa-
lácio Topkapi, símbolo do poder dos sultanes otomanos; o 
Hipodromo Romano, enfeitado por uma linha de estátuas, 
obeliscos e colunas e finalizamos com o Grande Bazar, com 
mais de 4.000 lojas. Resto do dia livre. Acomodação.

DIA 3 QUA ISTAMBUL   CAPADÓCIA MP 
Café da manhã. Dia traslado ao aeroporto para embarcar 
no avião com destino a Capadócia. Chegada e traslado ao 
hotel. Jantar e Acomodação.

DIA 4 QUI CAPADÓCIA MP 
Café da manhã. Excursão de dia completo à região de 
Ca padócia. Visitaremos o vale de Goreme, incrível com-
plexo monástico bizantino integrado por igrejas esca-
vadas na rocha, com belíssimos frescos. Visita aos im-
pressionantes vales da região para admirar as “chimenas 
hadas”. Visita a uma cidade subterrânea, construída para 
defender-se. Termino da visita em uma cooperativa de 
tapetes, onde e possível observar como são tecidos os 
tapetes turcos. (Neste dia podem aprovei tar para fazer 
um passeio de balão pela região da Capadó cia). Jantar 
e Acomodação.

DIA 5 SEX CAPADÓCIA - ANTALYA MP 
Café da manhã. Saída de ônibus para Antalya, rodeada 
de montanhas e localizada na costa do Mar Mediterrâneo. 
Chegada ao hote. Jantar e Acomodação.

DIA 6 SÁB ANTALYA MP 
Café da manhã. Visita da magnífica cidade de Perge na pro-
víncia romana de Panfilia, que durante o período helenístico 
foi uma das mais ricas e belas da antiguidade. Continuação 
a Kaleici, a antiga Antalya que mistura o antigo e o moderno 
com suas antigas casas portuárias dos séculos XVIII e XIX. 
A cidade é conhecida por seu alto standard em produtos 
de joalheria. Visita a uma joalheria. Jantar e Acomodação.

DIA 7 DOM ANTALYA - PAMUKKALE MP 
Café da manhã. Saída até Pamukkale para visitar o Cas-
telo de Algodão, maravilha natural de gigantescas casca-
tas brancas, estalactites e piscinas naturais formadas ao 
longo dos séculos pelo caminho das águas carregadas 
de sais calcárias procedentes de fontes termais. Jantar e 
Acomodação.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com mínimo de 2 passageiros. 
·  Passagem de avião Istambul-Capadócia na classe Turista. 
·  9 pernoites nos hotéis indicados ou similares. 
·  Visitas indicadas no itinerário com guias de língua hispana. 
·  Refeições conforme itinerário. 
·  Traslados conforme itinerário. 
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  A acomodação poderá ser realizado em Kusadasi ou Izmir.
·  Ver informações na página 19.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Istambul Ramada Encore 4* (Tentação) 
 City by Molton / Grand Pera 4* (Seleção) 
 Mercure Bomonti 5* (Luxo) 
 Richmond Int. 5* (Luxo)
Capadócia Crystal Kaymakli / Avrasya 4*S (Todos os Produtos)
Antalaya Holiday Inn Lara 4*S (Todos os Produtos) 
 Basaran Business 4*S (Todos os Produtos)
Basaran Business 4*S (Todos os Produtos)
Pamukkale Colosae Thermal 4* (Todos os Produtos)
Kusadasi Richmond Inter. / Charisma 4*S (Todos os Produtos)
Izmir Double Tree by Hilton 4*S (Todos os Produtos) 
 Ramada Plaza 4*S (Todos os Produtos)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

6113 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
5 Abril ao 13 Dezembro 2019 885 865 1.300 965 945 1.405 1.155 1.145 1.645
20 ao 27 Dezembro 2019 980 955 1.455 1.070 1.050 1.520 1.260 1.250 1.840
3 Janeiro ao 27 Março 2020 885 865 1.300 965 945 1.405 1.155 1.145 1.645
Crianças até 11 anos, 20% desconto em Triplo.

SALIDAS
ABR 8 22 OUT 7 21
MAI 6 20 NOV 4 11
JUN 3 17 DEZ 2 16 30
JUL 1 15 29 JAN ‘20 13 27
AGO 12 26 FEV ‘20 10 24
SET 9 23 MAR ‘20 9 23
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SAÍDAS
Sábados e Domingos.

NOSSO PREÇO INCLUI
· Saídas garantidas com mínimo de 2 passageiros.
·  Passagem de avião Istambul-Ancara e Esmirna-Istambul na 
classe Turista. 

· Assistência de língua hispana nos aeroportos.
·  8 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
· Refeições conforme itinerário.
·  Visitas indicadas no itinerário com guias de língua portuguesa.
· Entradas aos monumentos indicados no itinerário.
· Traslados conforme itinerário.
· Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
· Ver informações na página 19.

6114

Turquia Fantástica
9 dias / 11 refeições desde

 1.445$
DIA 1 ISTAMBUL
Chegada no aeroporto de Ataturk. As áreas históricas de 
Istambul foram declaradas Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO em 1.985. Recepção e traslado ao hotel. 
Acomodação.

DIA 2 ISTAMBUL MP
Café da manhã. Pela manhã, visita ao Bazar Egípcio ou 
Bazar dos Temperos, situado no antigo bairro judeu de 
Istambul e construído no século XVII, depois da conquis-
ta do Egito pelos Otomanos. À continuação, pegaremos 
um barco para passear pelo Bósforo, estreito que sepa-
ra a parte europeia e asiática de Istambul e que conecta 
o Mar de Mármara com o Mar Negro. Durante o passeio 
podemos contemplar os monumentos que se erguem 
em ambos lados do estreito. Resto do dia para continuar 
descobrindo os sitios pitorescos turísticos ou realizar ex-
cursões opcionais muito atrativas à Grande Mesquita de 
Eyup, o Palácio Topkapy, situado entre o Corno de Ouro 
e o Mar de Mármara, formado por pequenos edifícios e 
rodeado de pátios e por uma muralha bizantina, etc. A 
variedade desta cidade fascina os seus visitantes por seus 
museus, igrejas, palácios, grandes mesquitas, bazares... 
Jantar e Acomodação.

DIA 3 ISTAMBUL MP
Café da manhã. Pela manhã, visita desta cidade situada 
entre dois continentes: Europa e Ásia. Visitaremos o Pa-
lácio Topkapi, a Mesquita Azul, revestida interiormente 
como azulejos de Inzik e a única com seis minaretes; o 
hipódromo romano da época do Sétimo Severo (200 d.C) 
etc. Tarde livre em que se pode aproveitar para fazer com-
pras no Grande Bazar, fundado na época otomana, com 
mais de 3.000 lojas fascina aos seus visitantes. Explorar 
esta cidade, considerada como uma das mais belas do 
mundo, não lhe deixará indiferente. Jantar e Acomodação. 

DIA 4 ISTAMBUL   ANCARA - CAPADÓCIA PC
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião 
para Ancara, capital da republica Turca, chegada e visita 
à cidade: o Mausoléu de Ataturk, etc. Almoço. Pela tarde 
saída para a Capadócia declarada Patrimônio da Huma-
nidade, fascinante por suas paisagens lunares formadas 
durante séculos sobre as grossas e suaves camadas de 
lava procedente dos vulcões Erciyes e Hasan. Jantar e 
Acomodação.

DIA 5 CAPADÓCIA PC
Café da manhã e excursão de dia completo à região de 
Capadócia, que atualmente se encontra entre as três ci-
dades da Turquia: Kirsehir, Nigde e Kayseri. Visitaremos 
o vale de Goreme, incrível complexo monástico bizanti-
no integrado por igrejas escavadas na rocha, com belís-
simos frescos, os povoadozinhos trogloditas de Uchisar; 
a fortaleza natural de Ortahisar, as Lareiras de Fadas de 
Urgup, as lareiras duplicadas e triplicadas de Pasabag, 
e Avanos, povoado de oleiros, aa cidade subterrânea 
de Ozkonak construída com depósitos de cereais, dor-

mitórios e poços de ventilação e que foi utilizada como 
refúgio pelos cristãos da época. Almoço. No final do 
dia, visita de uma cooperativa de tapetes para ver como 
tecem artesanalmente os tapetes turcos. Jantar e Aco-
modação. (Neste dia podem aproveitar para fazer um 
passeio de balão pela região da Capadócia).

DIA 6 CAPADÓCIA - PAMUKKALE PC
Café da manhã e saída para a região da Anatólia para 
visitar no caminho um “kervansaray”, antiga pousada de 
caravanas, a maior da época seljucida, um complexo com 
dormitórios, estábulos, etc., usados pelos comerciantes. 
Almoço e continuação ao estado de Denizli para chegar 
em Pamukkale, que junto com Hierápolis, está declarado 
Patrimônio da Humanidade. Jantar e Acomodação..

DIA 7 PAMUKKALE - ÉFESO - KUSADASI PC
Café da manhã. Visita a antiga Hierápolis e ao Castelo 
de Algodão, maravilha natural de gigantescas cascatas 
brancas e piscinas naturais, formadas ao longo dos sécu-
los pela passagem das águas carregadas de sais calcários 
procedentes de fontes termais. Almoço. Continuação para 
Kusadasi, visitando no caminho a Casa da Virgem Maria, 
supostamente foi o último lugar que viveu a Mãe de Jesus. 
Durante o trajeto, parada em uma fábrica de couro. Jantar 
e Acomodação.

DIA 8 KUSADASI - ESMIRNA   ISTAMBUL MP
Café da manhã. Saída para Éfeso, a cidade antiga mais 
bem conservada da Asia Menor, que durante os séculos I e 
II tinha uma população de 250.000 habitantes e monopo-
lizava a riqueza do Oriente Medio. Visitaremos o Templo 
de Artemisa, uma das Sete Maravilhas do mundo antigo, 
o Templo Adriano, os Banhos Romanos, a Biblioteca de 
Celso cuja fachada se encontra em pé o Odeão, o impres-
sionante teatro que tênia capacidade para 24.500 espec-
tadores, etc. Depois da visita traslado a Esmirna para to-
mar o voo com destino a Istambul. Jantar e Acomodação.

DIA 9 ISTAMBUL
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado ao 
aeroporto de Ataturk para embarcar à sua cidade de ori-
gem e Fim dos nossos serviços. ■

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Istambul Barin / Centrum 4* (Tentação) 
 Now Efendy 4* (Tentação) 
 Orient Express 4* (Seleção) 
 Momento 4* (Seleção) 
 Barcelo Istambul 5* (Luxo)
Capadócia Dinler Urgup 4* (Todos os Produtos)
Pamukkale Lycus River 4* (Todos os Produtos)
Kusadasi Marina 4* (Todos os Produtos)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

6114 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
6 Abril ao 10 Novembro 2019 1.455 1.445 1.770 1.580 1.560 2.020 1.695 1.675 2.195
16 Novembro 2019 ao 8 Março 2020 1.445 1.435 1.760 1.520 1.500 1.985 1.655 1.635 2.130
14 ao 29 Março 2020 1.540 1.530 1.945 1.665 1.655 2.140 1.790 1.770 2.340
(*) Suplemento por pax saídas: 21 ao 29 Dezembro 2019 115 115 200 155 145 155 135 115 200
Crianças até 11 anos, 20% desconto em Triplo.
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rochas, com belíssimos afrescos, os Povoados Trogloditas 
de Uchisar, a fortaleza natural de Ortahisar, as Chaminés 
de Fadas de Ürgüp, as chaminés duplicadas e triplicadas 
de Pasabag e Avanos, povoado de ceramistas. Almoço e 
visita à cidade subterrânea de Ozkonak, que conta com 
depósitos de cereais e poços de ventilação e foi utilizada 
como refúgio pelos cristãos da época. Alguns dos poços 
tem até 7 andares de profundidade e alojaram até 5.000 
cristãos. Visita a um atelier de tapetes, para ver como 
se tecem artesanalmente os tapetes turcos. Jantar e 
Acomodação. 

DIA 7 QUI CAPADÓCIA - ANCARA MP
Café da manhã e saída para Ancara, passando pelo Lago 
Salgado. Chegada a Ancara, capital da Republica Turca. 
Chegada e pela tarde, visita à cida de: o Mausoléu de Ata-
turk, etc. Traslado ao hotel. Jantar e Acomodação.

DIA 8 SEX ANCARA - ISTAMBUL MP
Café da manhã. Saída da capital da Turquia e, pas-
sando por Bolu, pequena cidade famosa por seus cen-
tros de esqui e paisagens de montanhas, prosseguire-
mos pela estrada a Istambul a maior cidade da Turquia, 
centro histórico e cultural do país. Chegada, Jantar e 
Acomodação.

DIA 9 SÁB ISTAMBUL MP
Café da manhã. Pela manhã visitaremos o Palácio de 
Santa Sofia, que contém um dos mais ricos museus do 
mundo; a Mesquita Azul, revestida interiormente com 
azulejos de Inzik e a única com seis minaretes; o hipó-
dromo romano, lugar onde as carreiras de quadrigas e 
os circos serviram de diversão para o povo de Constan-
tinopla durante mais de mil anos e onde hoje em dia se 
encontra um obelisco egípcio; e a Coluna de Constan-
tino. Tarde livre para compras no Grande Bazar, centro 
comercial da cidade com mais de 3.000 lojas, onde 
alguns armazéns famosos oferecem, aos bons conhece-
dores, tapetes turcos, persas, caucásicos, etc. Jantar e 
Acomodação.

DIA 10 DOM ISTAMBUL 
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado ao 
aeroporto de Ataturk. Fim dos nossos serviços. ■

DIA 1 SEX ISTAMBUL
Chegada ao Aeroporto de Ataturk. As zonas históricas 
de Istambul foram declaradas Patrimônio da Humanida-
de pela Unesco em 1.985. Recepção e traslado ao hotel. 
Acomodação.

DIA 2 SÁB ISTAMBUL - TRÓIA - CANAKKALE PC
Café da manhã. Pela manhã, saída em ônibus pela zona 
europeia para cruzar o estreito dos Dardanelos, em direção 
a Canakkale, situada na zona asiática. Almoço e continu-
ação a Tróia, famosa cidade antiga que evoca, por si só, 
outro nome poético: a Ilíada, de Homero. Visita ao Cavalo 
de Tróia que, segundo a lenda, serviu para esconder os 
guerreiros. Continuação a Canakkale, a segunda província 
turca que, junto com Istambul, possui território em dois 
continentes, Europa e Ásia. Jantar e Acomodação.

DIA 3 DOM CANAKKALE - PÉRGAMO - ESMIRNA PC
Café da manhã. Saída para a antiga cidade de Pergamo, 
um dos principais centros culturais, comerciais e médicos 
do passado. Visita ao Templo de Asclépio, edifício con-
sagrado ao deus da Medicina. Almoço e continuação da 
viagem para Esmirna, com visita panorâmica a cidade, 
convertida em um dos mais importantes portos comer-
ciais da Turquia. Jantar e Acomodação.

DIA 4 SEG ESMIRNA - ÉFESO - PAMUKKALE PC
Café da manhã. Saída para Éfeso, a cidade antiga me-
lhor conservada da Ásia Menor. Visitaremos o Templo 
de Adriano, os Banhos Romanos, a Biblioteca de Celso, 
o Odeão, o Teatro, etc. Almoço, e depois visitaremos a 
Casa da Virgem Maria, supostamente foi o último lugar 
que viveu a mãe de Jesus. Continuação a Pamukkale para 
visitar a antiga Hierápolis, cujos remanescentes arqueo-
lógicos foram declarados Patrimônio da Humanidade; e 
o Castelo de Algodão, maravilha natural de gigantescas 
cascatas brancas, estalactites e piscinas naturais formadas 
ao longo dos séculos pelo caminho das águas carregadas 
de sais calcárias procedentes de fontes termais. Durante o 
trajeto se realizará uma parada em uma fábrica de couro. 
Jantar e Acomodação.

DIA 5 TER  PAMUKKALE - CAPADÓCIA PC
Café da manhã e saída para a região da Anatólia para visi-
tar no caminho um “kervansaray”, uma antiga pousada de 
caravanas, a maior da época seljúcida, um complexo com 
dormitórios, estábulos, etc., usados pelos comerciantes. 
Almoço e continuação para a antiga região da Capadócia 
na Anatólia Central, declarada Patrimônio da Humanida-
de, fascinante por sua formação geológica única no mun-
do, de paisagens lunares formadas durante séculos sobre 
a em camadas grossas e macias de lava de vulcões Erciyes 
e Hasan. Jantar e Acomodação.

DIA 6 QUA CAPADÓCIA PC
Café da manhã. Excursão de dia inteiro à região da Ca-
padócia. Visitaremos o vale de Goreme, incrível complexo 
monástico bizantino integrado por igrejas escavadas nas 

6116

Turquia Mágica
10 dias / 13 refeições desde

 990$

SAÍDAS
Sextas-feiras.

NOSSO PREÇO INCLUI
· Saídas garantidas com mínimo de 2 passageiros.
· Assistência de língua hispana nos aeroportos.
· 9 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
· Refeições conforme itinerário.
·  Visitas indicadas no itinerário com guias de língua portuguesa.
· Entradas aos monumentos indicados no itinerário.
· Traslados conforme itinerário.
· Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
· Ver informações na página 19.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Istambul Barin / Centrum 4* (Tentação) 
 Now Efendy 4* (Tentação) 
 Orient Express 4* (Seleção) 
 Momento 4* (Seleção) 
 Barcelo Istambul 5* (Luxo)
Canakkale Akol 4* (Todos os Produtos)
Esmirna Kaya Prestige/Blanca 4* (Todos os Produtos)
Pamukkale Lycus River 4* (Todos os Produtos)
Capadócia Dinler Urgup 4* (Todos os Produtos)
Ancara Anadolu Downtown 4*S (Todos os Produtos) 
 Bera Ancara 4* (Todos os Produtos)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

6116 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
5 Abril ao 8 Novembro 2019 1.000 990 1.375 1.100 1.080 1.560 1.195 1.165 1.715
15 Novembro 2019 ao 6 Março 2020 990 980 1.360 1.060 1.040 1.530 1.165 1.155 1.600
13 ao 27 Março 2020 1.050 1.040 1.435 1.165 1.155 1.645 1.260 1.250 1.800
(*) Suplemento por pax saídas: 20 ao 27 Dezembro 2019 85 75 135 85 75 135 95 85 145
Crianças até 11 anos, 20% desconto em Triplo.
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Palácio do Grande Maestre dos Caballeros · Ilha de Rodas
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6600

Grécia e Turquia de Ouro
11 dias / 14 refeições desde

 2.580$
DIA 1 QUA ISTAMBUL 
Chegada no aeroporto de Ataturk. Recepção e traslado ao 
hotel. Acomodação. 

DIA 2 QUI ISTAMBUL MP
Café da manhã. Pela manhã, visita desta cidade: o Palácio 
de Santa Sofia, que contém um dos mais ricos museus do 
mundo; a Mesquita Azul, revestida interiormente como 
azulejos de Inzik e a única com seis minaretes; o hipódro-
mo romano da época do Sétimo Severo (200 d.C.), etc. 
Tarde livre em que se pode aproveitar para fazer compras 
no Grande Bazar, fundado na época otomana. Explorar 
esta cidade, considerada como uma das mais belas do 
mundo, não lhe deixará indiferente. Jantar e Acomodação.

DIA 3 SEX ISTAMBUL MP
Café da manhã. Pela manhã, visita ao Bazar Egípcio ou 
Bazar dos Temperos, situado no antigo bairro judeu de 
Istambul e construído no século XVII, depois da conquis-
ta do Egito pelos Otomanos. À continuação, pegaremos 
um barco para passear pelo Bósforo, estreito que sepa-
ra a parte europeia e asiática de Istambul. Resto do dia 
para continuar descobrindo os cantos pitorescos turísticos 
ou realizar excursões opcionais muito atrativas à Grande 
Mesquita de Eyup, o Palácio Topkapy, situado entre o chi-
fre dourado e o mar de mármara, formado por pequenos 
edifícios e rodeado de pátios e por uma muralha bizanti-
na, etc. Jantar e Acomodação.

DIA 4 SÁB ISTAMBUL - TRÓIA - CANAKKALE PC
Café da manhã. Pela manhã saída em ônibus pela zona 
Européia para cruzar o estreito de Dardanelos em dire-
ção a Canakkale. Almoço e continuação a Tróia, onde se 
desenvolveu a mítica Guerra de Troia que foi relatada por 
Homero na célebre Ilíada. Visita do enorme Cavalo de Troia 
que, segundo a lenda, serviu para esconder aos guerrei-
ros. Continuação a Canakkale. Jantar e Acomodação.

DIA 5 DOM CANAKKALE - PERGAMO - ESMIRNA / KUSADASI PC
Café da manhã. Saída para a antiga cidade de Pérgamo, 
um dos principais centros culturais, comerciais e médicos 
do passado. Visita ao Templo de Asclépio. Almoço e con-
tinuação da viagem para Esmirna, com visita panorâmica 
à cidade. Continuação a Kusadasi. Jantar e Acomodação. 

DIA 6 SEG ESMIRNA / KUSADASI (Éfeso) PC
Café da manhã. Saída para Éfeso, a cidade antiga me-
lhor conservada da Ásia Menor. Visitaremos o Templo 
de Adriano, os Banhos Romanos, a Biblioteca de Celso, 
o Odeão, o Teatro, etc. Almoço e visita à Casa da Virgem 
Maria. Regresso a Kusadasi e, durante o percurso, para-
da em uma fábrica de couro. Traslado ao hotel. Jantar e 
Acomodação.

DIA 7 TER ESMIRNA / KUSADASI   PATMOS PC
Café da manhã. Traslado ao porto para embarcar no cru-
zeiro com destino a Patmos. Chegada e tempo livre. Po-
derá visitar o Mosteiro de São João Evangelista, onde o 

escreveu o Apocalipse durante seu exilio de Roma. Em-
barque e Pensão Completa no barco com Acomodação. 
Noite de navegação.

DIA 8 QUA   RODAS PC
Café da manhã. Chegada na Ilha de Rodas. Está incluída 
a visita à cidade de Lindos, localizada a 55 Km de Rodas, 
para visitar seu Acrópolis com o antigo templo de Ateneia. 
Desde a Acrópolis se têm umas vistas espetaculares do 
porto e a costa. No centro de Lindos podemos encontrar 
também a igreja da Virgem maria com afrescos do século 
XV. Saída para a cidade velha de Rodas através da porta 
D’Amboise para caminhar pela rua dos cavalheiros, onde 
se encontram suas antigas residências separadas pela or-
dem de cada um deles e que hoje mantém seus escudos, o 
Palácio do Grande Mestre e o Hospital. Embarque. Pensão 
Completa e Acomodação no barco. Noite de navegação.

DIA 9 QUI   CRETA - SANTORINI PC
Café da manhã. Chegada em Heraklio. Visita incluída ao 
Palácio de Knossos. Embarque e saída com destino Santo-
rini. Ao chegar, visita da ilha. Em primeiro lugar o povoado 
de Megalochori, um dos mais autênticos e tradicionais. Se 
percorrem diferentes povoados até chegar à vila de Oia, 
situada sobre a borda da caldeira, onde se terá tempo 
para percorrer as ruas pavimentadas em mármore, suas 
lojas, os edifícios esculpidos na rocha e fotografar este 
lugar de excepcional beleza natura. Retorno ao barco e 
embarque. Pensão Completa e Acomodação no barco. 
Noite de navegação. 

DIA 10 SEX ATENAS 
Café da manhã. Chegada do barco ao porto. Desembarque 
e traslado ao hotel. Visita da cidade: a Praça da Constitui-
ção, o Parlamento, a Biblioteca Nacional, a Universidade e 
a Academia. Ao passar pela rua Herodou Atticus podemos 
ver o ex-Palácio Real, custodiado pelos tradicionais Evzo-
nes. Seguindo nosso itinerário em direção a Acropole po-
derão ver o Estádio Olímpico, o Templo de Zeus e o Arco 
de Adriano. Na Acrópole visitaremos as obras do tempo 
de Péricles, os Propileus, o Templo de Atenea Nike, o Erec-
teion e o Parthenon. Tarde livre. Acomodação.

DIA 11 SÁB ATENAS 
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado ao 
aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

SAÍDAS
Quartas.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com mínimo de 2 passageiros.
·  Assistência de língua hispana nos aeroportos.
·  7 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
·  3 pernoites de cruzeiro nas cabines indicadas en Pensão Completa.
·  Pacote de bebidas alcoólicas “Blue Pack” conforme 
condições da companhia marítima durante o cruzeiro.

·  Taxas de embarque e propina do cruzeiro incluídas.
·  Refeições conforme itinerário.
·  Visitas indicadas no itinerário com guias de língua portuguesa 
em Turquia e guias de língua hispana em cruzeiro e Grécia.

·  Entradas aos monumentos indicados no itinerário.
·  Traslados conforme itinerário.
·  Seguro básico de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Istambul Barin / Centrum / Now Efendy 4* (Tentação) 
 Momento 4* (Seleção) 
 Barcelo Istambul 5* (Luxo)
Canakkale Canakkale Akol 4* (Todos os Produtos)
Esmirna Kaya Prestige / Blanca  4* (Todos os Produtos)
Kusadasi Marina Kusadasi 4* (Todos os Produtos)
Celestyal C. Cabine IB (Tentação) 
 Cabine XB (Seleção) 
 Cabine XB (Luxo)
Atenas B. W. Candia 3*S (Tentação) 
 B. W. My Athens / Pythagorion 3*S (Tentação) 
 President / Titania 4* (Seleção) 
 Athens Avenue / Zafolia 4* (Seleção) 
 Cypria / Tiare 4* (Seleção) 
 Rad. Blu Park 5* (Luxo) 
 Metropolitan Athens 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

ITI 6600

OBSERVAÇÕES
·  A acomodação pode ser em Esmirna ou Kusadasi.
· Ver informações na páginas 19 e 30.

6600 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO
(Cabine IB)

SELEÇÃO
(Cabine XB)

LUXO
(Cabine XB)

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
20 Março ao 24 Abril 2019 2.640 2.525 3.360 3.005 2.800 3.900 3.100 2.900 4.100
1 Maio ao 21 Agosto 2019 2.800 2.640 3.565 3.170 2.910 4.120 3.285 3.035 4.380
28 Agosto ao 25 Setembro 2019 2.580 2.745 3.785 3.370 3.060 4.380 3.495 3.180 4.640
2 ao 23 Outubro 2019 2.800 2.640 3.580 3.170 2.910 4.120 3.285 3.035 4.370
30 Outubro ao 6 Novembro 2019 2.650 2.540 3.690 3.005 2.800 3.900 3.110 2.955 4.150
Crianças até 2 anos gratis, de 3 a 11 anos desconto do 40% em Triplo.
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Panorâmica ao entardecer · Ilha de Santorini
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6601 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO
(Cabine IB)

SELEÇÃO
(Cabine XB)

LUXO
(Cabine XB)

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
16 Março ao 20 Abril 2019 2.620 2.525 3.350 2.965 2.785 3.900 3.110 2.920 4.150
27 Abril ao 24 Agosto 2019 2.775 2.630 3.580 3.110 2.900 4.100 3.275 3.035 4.400
31 Agosto ao 21 Setembro 2019 2.900 2.715 3.735 3.265 2.995 4.285 3.420 3.140 4.595
28 Setembro ao 19 Outubro 2019 2.775 2.630 3.580 3.110 2.900 4.100 3.275 3.035 4.410
26 Outubro ao 9 Novembro 2019 2.650 2.550 3.410 2.975 2.800 3.910 3.110 2.985 4.190
Crianças até 2 anos gratis, de 3 a 11 anos desconto do 30% em Triplo.

6601

Grécia e Turquia Fantástica
12 dias / 14 refeições desde

 2.620$
DIA 1 SÁB ISTAMBUL 
Chegada no aeroporto de Ataturk. Recepção e traslado ao 
hotel. Acomodação.

DIA 2 DOM ISTAMBUL MP
Café da manhã. Pela manhã, visita ao Bazar Egípcio ou 
Bazar dos Temperos, situado no antigo bairro judeu de 
Istambul e construído no século XVII, depois da conquis-
ta do Egito pelos Otomanos. À continuação, pegaremos 
um barco para passear pelo Bósforo, estreito que separa 
a parte europeia e asiática de Istambul. Resto do dia para 
continuar descobrindo os cantos pitorescos turísticos. 
Jantar e Acomodação.

DIA 3 SEG ISTAMBUL MP
Café da manhã. Visita desta cidade: o Palácio Topkapi, a 
Mesquita Azul, revestida interiormente como azulejos de 
Inzik e a única com seis minaretes; o hipódromo romano 
da época do Sétimo Severo (200 d.C.), etc. Tarde livre em 
que se pode aproveitar para fazer compras no Grande Ba-
zar. Jantar e Acomodação.

DIA 4 TER ISTAMBUL   ANCARA - CAPADÓCIA PC
Café da manhã. Saída cedo para o aeroporto para embar-
que em voo para Ankara, capital da República Turca. Che-
gada e visita à cidade: o Mausoléu de Ataturk (fundador 
da República), etc. Almoço. À tarde, saída para a Capadó-
cia, declarada Patrimônio da Humanidade, fascinante por 
suas paisagens lunares. Jantar e Acomodação.

DIA 5 QUA CAPADÓCIA PC
Café da manhã e excursão de dia completo à região de ca-
padócia, que atualmente se encontra entre as três cidades 
da Turquia: Kirsehir, Nigde e Kayseri. Visitaremos o vale de 
Goreme, incrível complexo monástico bizantino integrado 
por igrejas escavadas na rocha, com belíssimos frescos, os 
povoadozinhos trogloditas de Uchisar; a fortaleza natural 
de Ortahisar, as Lareiras de Fadas de Urgup, as lareiras 
duplicadas e triplicadas de Pasabag, e Avanos, povoado 
de oleiros, a cidade subterrânea de Ozkonak construída 
com depósitos de cereais, dormitórios e poços de venti-
lação e que foi utilizada como refúgio pelos cristãos da 
época. Almoço. No final do dia, visita de uma coopera-
tiva de tapetes para ver como tecem artesanalmente os 
tapetes turcos. Jantar e Acomodação. (Neste dia podem 
aproveitar para fazer um passeio de balão pela região da 
Capadócia). 

DIA 6 QUI CAPADÓCIA - PAMUKKALE PC
Café da manhã e saída para a região da Anatólia para 
visitar no caminho um “kervansaray”, antiga pousada de 
caravanas, a maior da época seljucida, um complexo com 
dormitórios, estábulos, etc., usados pelos comerciantes. 
Almoço e continuação ao estado de Denizli para chegar 
em Pamukkale. Jantar e Acomodação.

DIA 7 SEX PAMUKKALE - KUSADASI PC
Café da manhã. Visita a antiga Hierápolis e ao Castelo de 

Algodão, maravilha natural de gigantescas cascatas bran-
cas e piscinas naturais. Almoço. Continuação para Kusa-
dasi, visitando no caminho a Casa da Virgem Maria. Visita 
a Éfeso: o Templo de Artemisa, uma das Sete Maravilhas 
do mundo antigo, o Templo Adriano, os Banhos Roma-
nos, a Biblioteca de Celso cuja fachada se encontra em pé 
o Odeão, o impressionante teatro que tênia capacidade 
para 24.500 espectadores, etc. Chegada a Kusadasi. Jan-
tar e Acomodação. 

DIA 8 SÁB KUSADASI   PATMOS PC
Café da manhã. Traslado ao porto para embarcar no cru-
zeiro com destino a Patmos, Chegada e tempo livre para 
visitar o Mosteiro de São João Evangelista, onde o escre-
veu o Apocalipse durante seu exilio de Roma. Embarque 
e Pensão Completa no barco com Acomodação. Noite de 
navegação.

DIA 9 DOM   HERAKLION - SANTORINI PC
Café da manhã. Chegada em Heraklio (Ilha de Creta). Visi-
ta incluída do Palácio de Knossos. Embarque e saída com 
destino Santorini. Ao chegar, visita da ilha; em primeiro lu-
gar o povoado de Megalochori, um dos mais autênticos e 
tradicionais. Se percorrem diferentes povoados até chegar 
à vila de Oia, situada sobre a borda da caldeira. Retorno 
ao barco e embarque. Pensão Completa e Acomodação 
no barco. Noite de navegação.

DIA 10 SEG ATENAS 
Café da manhã. Chegada, desembarque e traslado ao ho-
tel. Visita da cidade: a praça da Constituição, o Parlamen-
to, a Biblioteca Nacional, a Universidade e a Academia. Ao 
passar pela rua Herodou Atticus, podemos ver o ex Palácio 
Real e à frente, o Túmulo do soldado desconhecido, custo-
diado pelos pitorescos Evzones; o estádio Panatenaico, o 
Templo de Zeus e o Arco do Adriano. Entrada à Acrópolis 
onde veremos: os Propileus, o Templo de Ateneia Nike, o 
Templo grego do Erection, com seu famoso pórtico das 
Cariátides e o Parthenon. Tarde livre. Acomodação.

DIA 11 TER ATENAS 
Café da manhã. Dia livre que pode ser aproveitado para 
passear pela cidade. Acomodação.

DIA 12 QUA ATENAS 
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado ao 
aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

SAÍDAS
Sábados.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
·  Asistencia de habla hispana em los aeropuertos.
·  Billete avión Istambul-Ancara em clase Turista.
·  9 noites de alojamiento em los hoteles indicados o similares.
·  2 noites de crucero em las motonaves indicadas o similares 
com asistencia de personal Special Tours de habla hispana.

·  Comidas según itinerário.
·  Paquete de bebidas Blue “alcohólicas” em las refeições 
durante el crucero (ver página 30).

·  Tasas de embarque e propinas del crucero desde 
Kusadasi / Atenas.

·  Visitas indicadas em el itinerário com guías de habla hispana.
·  Entradas de los monumentos indicados em el itinerário.
·  Traslados según itinerário.
·  Seguro básico de viaje.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Istambul Barin / Centrum / Now Efendy 4* (Tentação) 
 Momento 4* (Seleção) 
 Barcelo Istambul 5* (Luxo)
Capadócia Dinler 4* (Todos os Produtos)
Pamukkale Lycus River 4* (Todos os Produtos)
Kusadasi Talitses Royal 4* (Todos os Produtos) 
 Marina Kusadasi 4* (Todos os Produtos)
Celestyal C. Cabine IB (Tentação) 
 Cabine XB (Seleção) 
 Cabine XB (Luxo)
Atenas Kamari Beach / Acqua Vatos 3* (Tentação) 
 Daedalus / Rose Bay 4* (Seleção) 
 Santomiramare / El Greco 4* (Seleção) 
 Majestic / Aressana / Cavo Bianco 4*S (Luxo) 
 Mykonian Kroalli / Mykonian Kyma 4*S (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

ITI 6601

OBSERVAÇÕES
·  A saída de 27 Abril não opera.
· Ver informações na páginas 19 e 30.



48

Balões sobre Capadócia · Turquia

Panorâmica de Oia · Ilha de Santorini
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Grécia, Cruzeiro por suas Ilhas e Turquia
16 dias / 21 refeições   desde

 4.015$
DIA 1 SÁB ATENAS 
Chegada ao aeroporto, assistência e traslado a seu hotel. 
Resto do dia livre nesta cidade com uma história a mais de 
3.000 anos de antiguidade. De grande importância cultu-
ral na época clássica grega, na Roma antiga e na cultura 
ocidental, berço da democracia e de grandes personalida-
des como artistas, escritores e filósofos que se reflete na 
atual Grécia. Acomodação.

DIA 2 DOM ATENAS 
Café da manhã. Pela manhã, visita: a praça da Constitui-
ção, o Parlamento, a Biblioteca Nacional, a Universidade 
e a Escola. Ao passar pela rua Herodou Atticus, podemos 
ver o ex Palácio Real, custodiado pelos pitorescos Evzo-
nes; o estádio Panatenaico, o Templo de Zeus e o Arco do 
Adriano. Entrada à Acrópolis onde veremos: os Propileus, 
o Templo de Atenea Nike, o Templo grego do Erection, 
com seu pórtico das Cariátides e o Parthenon, templo dó-
rico de mármore branco. Tarde livre e Acomodação. 

DIA 3 SEG ATENAS    MP 
Café da manhã. Manhã livre. Transfer ao porto para trami-
tes de embarque e saída no cruzeiro (saída às 21:00 ho-
ras). Jantar e Acomodação no barco. Noite de navegação. 

DIA 4 TER   MYKONOS PC
Café da manhã. Chegada à ilha de Mykonos. Dia livre para 
visitar esta ilha do archipiélago das Cícladas no Mar Egeo. 
Suas praias, as lojas e seus locais elegantes, além dos cen-
tos de pequenas capillas que se encontram por toda a ilha 
e, especialmente, as casas medievales e igrejas do Kastro 
(castelo) que se erigen em cima do mar formando uma 
muralha, bem como seus característicos molinos de vento. 
Mykonos é uma das mais cosmopolitas. São de especial 
interesse: a Igreja Parapotianí, o Monasterio de San Pan-
taleón e o Monasterio de Turliani em Ânus Mera. Pensão 
Completa e Acomodação no barco. Noite de navegação.

DIA 5 QUA   MILOS PC
Café da manhã. Chegada à ilha de Milos. Tempo livre para 

ITI 6603

percorrer esta ilha onde se encontrou a Vénus de Milo. São 
características suas casas coloridas e destacam a Igreja da 
Santísima Trinidad, e a espetacular vista desde o castelo. 
Retorno ao barco e embarque. Pensão Completa e Aco-
modação no barco. Noite de navegação.

DIA 6 QUI   SANTORINI  PC
Café da manhã. Chegada ao porto de Santorini e tempo 
livre na ilha. Poderá visitar o povoado de Megalochori, um 
dos mais autênticos e tradicionais com sua arquitetura ca-
racterística. Se percorrem diferentes povoados até chegar 
à localidade de Oia, situada sobre o borde da caldeira, 
onde se terá tempo para percorrerá ruas pavimentadas 
de mármore, suas lojas, os edifícios escavados na rocha 
e fazer fotos deste lugar de excepcional beleza natural. 
Tempo livre na ilha. Retorno ao barco e embarque. Pensão 
Completa e Acomodação no barco. 

DIA 7 SEX   SANTORINI PC
Café da manhã. Dia livre para percorrer esta ilha de tão só 
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Castelos de algodão · Pamukkale

SAÍDAS
Sábados.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com mínimo de 2 passageiros.
·  Passagem de avião Capadócia-Istambul na classe turista.
·  9 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
·  6 pernoites de cruzeiro em cabinas escolhidas.
·  Pacote de bebidas alcoólicas “Blue Pack” conforme 
condições da companhia marítima durante o cruzeiro.

·  Taxas de embarque e propina do cruzeiro incluídas. 
·  Visitas indicadas no itinerário com guias de língua portuguesa 
em Turquia e guias de língua hispana em Cruzeiro e Grécia.

·  Refeições conforme itinerário.
·  Entradas aos monumentos indicados no itinerário.
·  Traslados conforme itinerário.
·  Seguro básico de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Atenas B. W. Candia 3*S (Tentação) 
 B. W. My Athens 3*S (Tentação) 
 Pythagorion 3*S (Tentação) 
 President / Titania 4* (Seleção) 
 Athens Avenue / Zafolia 4* (Seleção) 
 Cypria / Tiare 4* (Seleção) 
 Rad. Blu Park 5* (Luxo) 
 Metropolitan Athens 5* (Luxo)
Celestyal C. Cabine IB (Tentação) 
 Cabine XB (Seleção) 
 Cabine XB (Luxo)
Esmirna Kaya Prestige / Blanca 4* (Todos os Produtos)
Capadócia Dinler 4* (Todos os Produtos)
Pamukkale Lycus River  4* (Todos os Produtos)
Istambul Barin / Centrum / Now Efendy 4* (Tentação) 
 Momento / Orient Express 4* (Seleção) 
 Barcelo Istambul 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

OBSERVAÇÕES
·  A saída de 27 Abril não opera.
· Ver informações na páginas 19 e 30.

6603 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO
(Cabine IB)

SELEÇÃO
(Cabine XB)

LUXO
(Cabine XB)

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
13 Abril ao 25 Maio 2019 4.015 3.860 5.065 4.410 4.150 5.690 4.575 4.285 5.980
1 Junho ao 27 Julho 2019 4.265 4.025 5.410 4.680 4.335 6.055 4.900 4.505 6.405
3 ao 24 Agosto 2019 4.470 4.160 5.635 5.035 4.495 6.375 5.180 4.680 6.770
31 Agosto ao 28 Setembro 2019 4.275 4.035 5.420 4.690 4.335 6.020 4.890 4.505 6.405
5 ao 12 Outubro 2019 4.015 3.860 5.085 4.410 4.150 5.690 4.605 5.345 6.040
Crianças até 2 anos, gratis; de 3 a 11 anos, desconto do 30% em Triplo.

73 Km2, resultado de uma erupção vulcânica, de uma be-
leza selvagem e única com forma em media lua devido ao 
afundamento da caldera do vulcão e rodeada de islotes. 
Pensa-se que este desastre é a origem do mito da Atlántida. 
De seu passado cheio de história e monumentos, encontra-
mos-nos hoje em uma ilha rebosante de paz e ao mesmo 
tempo com grande oferta de lazer e gastronomia. Pensão 
Completa e Acomodação no barco. Noite de navegação. 

DIA 8 SÁB   CRETA PC
Café da manhã. Chegada a Herakliõ na ilha de Creta e vi-
sita incluída da cidade e as ruínas do Palácio de Knossos, 
o mais importante dos palácios minoicos de Creta. Retor-
no ao Barco. Pensão Completa e Acomodação no barco. 
Noite de navegação.

DIA 9 DOM KUSADASI - ESMIRNA MP
Café da manhã. Navegação para Turquia (via ilha de Sa-
mos) e chegada a Kusadasi. Às 12:00 horas, desembar-
que, encontro com nosso transferista depois do controle 
de passaportes e traslado ao hotel em Esmirna. Jantar e 
Acomodação.

DIA 10 SEG ESMIRNA - ÉFESO - PAMMUKALE PC
Café da manhã. Saída para Éfeso, a cidade antiga me-
lhor conservada da Ásia Menor. Visitaremos o Templo 
de Adriano, os Banhos Romanos, a Biblioteca de Celso, 
o Odeão, o Teatro, etc. Almoço, e depois visitaremos a 
Casa da Virgem Maria, supostamente foi o último lugar 
que viveu a mãe de Jesus. Continuação a Pamukkale 
para visitar a antiga Hierápolis, cujos remanescentes 
arqueo lógicos foram declarados Patrimônio da Huma-
nidade; e o Castelo de Algodão, maravilha natural de 
gigantescas cascatas brancas, estalactites e piscinas na-
turais formadas ao longo dos séculos pelo caminho das 
águas carregadas de sais calcárias procedentes de fontes 
termais. Durante o trajeto se realizará uma parada em 
uma fábrica de couro. Jantar e Acomodação. 

DIA 11 TER PAMUKKALE - CAPADÓCIA PC
Café da manhã e saída para a região da Anatólia para visi-
tar no caminho um “kervansaray”, uma antiga pousada de 
caravanas, a maior da época seljúcida, um complexo com 
dormitórios, estábulos, etc., usados pelos comerciantes. 
Almoço e continuação para a antiga região da Capadócia 
na Anatólia Central, declarada Patrimônio da Humanida-
de, fascinante por sua formação geológica única no mun-
do, de paisagens lunares formadas durante séculos sobre 
a em camadas grossas e macias de lava de vulcões Erciyes 
e Hasan. Jantar e Acomodação.

DIA 12 QUA CAPADÓCIA PC
Café da manhã. Excursão de dia inteiro à região da Ca-
padócia. Visitaremos o vale de Goreme, incrível complexo 
monástico bizantino integrado por igrejas escavadas nas 
rochas, com belíssimos afrescos, os Povoados Trogloditas 
de Uchisar, a fortaleza natural de Ortahisar, as Chaminés de 
Fadas de Ürgüp, as chaminés duplicadas e triplicadas de 
Pasabag e Avanos, povoado de ceramistas. Almoço e visi-
ta à cidade subterrânea de Ozkonak, que conta com depó-
sitos de cereais e poços de ventilação e foi utilizada como 
refúgio pelos cristãos da época. Alguns dos poços tem até 
7 andares de profundidade e alojaram até 5.000 cristãos. 
Visita a um atelier de tapetes, para ver como se tecem 
artesanalmente os tapetes turcos. Jantar e Acomodação. 

DIA 13 QUI CAPADÓCIA   ISTAMBUL MP
Café da manhã. Traslado ao aeroporto de nevessir, (em 
inglês) para pegar o voo até Istambul. Chegada e traslado 
ao hotel. Jantar e Acomodação. 

DIA 14 SEX ISTAMBUL MP 
Café da manhã. Pela manhã, visita ao Bazar Egípcio ou 
Bazar dos Temperos, situado no antigo bairro judeu de 
Istambul e construído no século XVII, depois da conquis-
ta do Egito pelos Otomanos. À continuação, pegaremos 
um barco para passear pelo Bósforo, estreito que sepa-
ra a parte europeia e asiática de Istambul e que conecta 
o Mar de Mármara com o Mar Negro. Durante o passeio 
podemos contemplar os monumentos que se erguem 
em ambos la dos do estreito. Resto do dia livre. Jantar e 
Acomodação.

DIA 15 SÁB ISTAMBUL MP 
Café da manhã. Pela manhã visitaremos o Palácio de 
Santa Sofia, que contém um dos mais ricos museus do 
mundo; a Mesquita Azul, revestida interiormente com azu-
lejos de Inzik e a única com seis minaretes; o hipódromo 
romano, lugar onde as carreiras de quadrigas. Tarde livre. 
Jantar e Acomodação. 

DIA 16 DOM ISTAMBUL 
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado ao 
aeroporto de Ataturk. Fim dos nossos serviços. ■
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Marrocos
Tunísia
Egito 
Israel 
Jordânia 
Líbano
Irã
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ÁREA VACINAS DOCUMENTAÇÃO / VISTO MOEDA CLIMA HORÁRIO GMT
Egito Febre amarela (de 

países endémicos)
Visto na sua chegada: 30 USD.  
Consultar vistos

Libra Egipcia (EGP)
1 $ = 17,91 aprox.

Mediterrâneo, invernos suaves, verão 
seco e quente.

+2 horas

Israel Ninguna 
obligatoria

Consultar vistos. Shequel Israelí (ILS)
1 $ = 3,64 aprox.

Mediterrâneo, invernos frios e restante 
do ano temperaturas amenas, exceto  
no Mar Morto com verão quente.

+2 horas

Jordânia Ninguna 
obligatoria

Consultar vistos. Dinar Jordano (JOD)
1 $ = 0,71 aprox.

Petra: Verão quente e invernos suaves. 
Deserto: durante o dia 40° e noites frias.

+2 horas

Tunísia Febre amarela (de 
países endémicos)

Consultar vistos. Dinar Tunecino (TND)
1 $ = 2,64 aprox.

Mediterrâneo: suave e moderado. 
Deserto: dias calurosos e noites frias.

+2 horas

Validade do passaporte pelo menos 6 meses a partir da data de início da viagem.

É IMPORTANTE SABER…
Taxas de estância: Não está incluído nos preços dos programas as taxas de estância nas cidades. Em caso de existir, serão pagas pelos clientes em destino.
EGITO
•  A ordem da realização do cruzeiro pelo rio Nilo pode variar sem aviso prévio, mantendo todos os serviços e visitas programadas.
•  Guia acompanhante durante o Cruzeiro pelo Nilo, oferecendo serviços de visitas guiadas e assistência durante todo o percurso, exclusivo aos nossos passageiros. 
•  Propinas Cruzeiro Nilo não incluídas, sendo recomendado 30 USD por pessoa.
VISTOS.  Obrigatório. Se obtém na chegada com ajuda do nosso guia. Algumas companhias aéreas, por políticas próprias, podem considerar estabelecer como 

obrigatório levar o visto tramitado previamente, em função da nacionalidade para embarque. Portanto, uma vez efetuada a reserva dos voos, consulte 
com a companhia aérea este requisito.

ISRAEL
•  Os circuitos se realizam com guia acompanhante em espanhol (exceto saídas com o símbolo  que serão em português). Nas estâncias do Mar Morto e 

Mar Vermelho, não incluem guia. A ordem de realização do itinerário e a distribuição das noites variam conforme o dia da chegada, mantendo todas as visitas.
•  No caso de adquirir noites adicionais ou descontar, poderão produzir incrementos por traslados adicionais. Consultar.
•  Fronteira terrestre Israel-Jordânia: se realiza por Sheik Husseim onde, salvo exceções, poderá obter visto; nosso guia lhe acompanha ao ponto fronteiriço e 

lhe oferecerá toda a informação relacionada ao encontro com o guia jordano do outro lado da fronteira. É necessário pagar taxas de saída e entrada: 35USD 
aprox. por pessoa e fronteira.

VISTOS:   As seguintes nacionalidades necessitam visto obrigatório, obtido previamente à chegada ao país: Bolívia, Cuba, Nicarágua, Venezuela. Importante: se 
vai visitar países árabes (Emirados, etc.), é imprescindível não ter carimbo de Israel no seu passaporte.

EVENTOS ESPECIAIS. Durante a celebração das festividades ou eventos especiais, os programas mudam na ordem das visitas e também em algumas saídas 
você não pode visitar alguns dos lugares / museus planejados. Você sempre encontrará o programa atualizado com as visitas que incluem cada data de 
saída e a ordem da conclusão dos serviços em www.specialtours.com. Os eventos e os períodos mais destacados são: Páscoa Judaica (19 ao 27 Abril) 
+ Ano Novo Judaico (29 Setembro ao 1 Outubro) + Dia do Perdão (8 e 9 Outubro) + Tabernáculos (14 ao 21 Outubro).

JORDÂNIA
•  Os circuitos se realizam com guia acompanhante em espanhol (exceto saídas com o símbolo  que serão em português). Nas estâncias do Mar Morto 

e Wadi Rum, não incluem guia.
•  Todos os itinerários incluem a visita a pé de Petra. O acesso se realiza a cavalo. No entanto, recomendamos ir passeando, com nosso guia, através do 

desfiladeiro. Para as pessoas que desejarem, podem contratar carruagens na entrada, pagando um pequeno incremento.
VISTOS.  O preço do visto obrigatório à chegada é de 60 USD aproximadamente. Na data de edição deste folheto, todas as nacionalidades (exceto as indicadas 

mais adiante) podem obter um visto gratuito à chegada, sempre que recebamos a cópia dos passaportes com pelo menos 15 dias antes (essa promoção 
pode variar sem aviso prévio). As nacionalidades da Colômbia e Cuba necessitam obter visto prévio à entrada. No caso da Colômbia, segundo a 
normativa atual, pode ser obtido por nosso escritório local (somente para mínimo de 5 passageiros viajando juntos, preços à confirmar). Não se pode 
obter visto na fronteira de Arava para entrar à Jordânia desde Israel, é necessário obtê-lo previamente. 

MARROCOS
•  Os circuitos se realizam com guia acompanhante em espanhol.
VISTOS:  Obrigatório antes de sua chegada, exceto os países a seguir: Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, México, Peru, Porto Rico e Venezuela.
LÍBANO E IRÁN
VISTOS. Ver informação de vistos em páginas 72 e 73.
TUNÍSIA
•  Ver informação em páginas 84 e 85.
VISTOS.  É obrigatório visto a exceção de Argentina, Brasil, Chile, USA, Honduras, México e C. Européia. Resto de nacionalidades gerenciaremos um convite 

primeiramente ao menos 30 dias dantes do início. Precisa-se xerox escaneada a cor do passaporte que há que apresentar à chegada ao pais. À chegada 
a Tunísia se abona em imigração a quantidade de 10 USD por pessoa (sujeito a mudança) pelo visto de chegada.

NOITES EXTRAS 
Preços por pessoa e noite, café da manhã e impostos incluídos:

 Mais informação e outras opções de itinerários disponíveis em www.specialtours.com 

Marrocos · Tunísia · Egito · Israel · Jordânia · Líbano · Irã

TEL AVIV TENTAÇÃO SELEÇÅO LUXO

TEMPORADAS DPL TPL SGL DPL TPL SGL DPL TPL SGL
1 Abril 2019 a 31 Março 2020 (*) 115 105 270 155 135 300 220 165 415
(*)  Periodos especiais:  

15 Abril ao 31 Maio + 1 ao 31 Março 135 115 240 175 165 345 270 200 500

JERUSALÉM TENTAÇÃO SELEÇÅO LUXO

TEMPORADAS DPL TPL SGL DPL TPL SGL DPL TPL SGL
1 Abril 2019 ao 31 Março 2020 (*) 110 105 210 135 125 250 225 170 415
(*)  Periodos especiais:  

15 ao 30 Abril + 10 ao 25 Outubro 165 160 310 210 190 370 270 205 505
(*) Preços não válidos do 20 Dezembro ao 4 Janeiro.

AMMAN ECONOMY TENTAÇÃO SELEÇÅO LUXO

TEMPORADAS DPL TPL SGL DPL TPL SGL DPL TPL SGL DPL TPL SGL
1 Abril 2019 ao 31 Março 2020 75 75 130 95 95 165 130 130 240 140 140 270

CAIRO SELEÇÅO LUXO LUXO PLUS

TEMPORADAS DPL TPL SGL DPL TPL SGL DPL TPL SGL
1 Abril ao 31 Agosto 2019 60 60 115 85 85 155 115 115 185
1 Setembro ao 20 Dezembro 2019 80 80 145 100 100 160 135 135 230
21 Dezembro 2019 ao 3 Janeiro 2020 145 145 250 200 200 320 260 260 405
4 Janeiro ao 31 Março 2020 100 100 165 125 125 220 155 155 270
Suplemento Jantar obrigatório 31 Dezembro 210 280 310

TUNÍSIA SELEÇÅO LUXO

TEMPORADAS DPL TPL SGL DPL TPL SGL
1 Abril ao 31 Outubro 2019 + 1 ao 31 Março 2020 80 80 115 95 95 145
1 Novembro 2019 ao 28 Fevereiro 2020 (*) 45 45 80 75 75 120
(*) Preços não válidos do 20 Dezembro ao 2 Janeiro.

CASABLANCA / MARRAKECH TENTAÇÃO SELEÇÅO

TEMPORADAS DPL TPL SGL DPL TPL SGL
1 Abril ao 31 Outubro 2019 90 90 145 115 115 165
Preços com Café da manhã e Jantar incluídos.
Suplemento por Jantar obrigatório do 31 Dezembro, pendente de confirmar. Consultar suplemento.
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Ornamentação Palácio Real · Rabat

Cha e doces · Marrocos

6506 + 6506-M - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÅO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
6 Abril ao 25 Maio 2019 1.175 1.155 1.465 1.415 1.360 1.905
1 Junho ao 28 Setembro 2019 1.090 1.080 1.385 1.330 1.280 1.800
5 ao 26 Outubro 2019 1.175 1.155 1.465 1.415 1.360 1.905
2 Novembro 2019 ao 29 Fevereiro 2020 (*) 1.070 1.060 1.360 1.310 1.290 1.735
7 ao 28 Março 2020 1.175 1.155 1.485 1.415 1.395 1.860
Suplemento por pax: 
• Saída 21 Dezembro 2019 105 105 125 105 105 220
• Saída 28 Dezembro 2019 310 310 335 395 395 425
• Iti. 6506-PCPlus + 6506-M-PCPlus 95 95
Crianças até 12 anos, 15% desconto em Triplo.
Iti. 6506-AIR: Suplemento por voo Madri / Casablanca / Madri (válido tambem para Barcelona): 830 USD.

MARROCOS

Marrakech

FezRabat

Meknes

Casablanca

2

1 + 1

3

DIA 1 SÁB CASABLANCA MP 
Chegada ao aeroporto de Casablanca, recepção e as-
sistência. Traslado ao hotel. Tempo livre, Jantar e 
Acomodação. 

DIA 2 DOM CASABLANCA - MEKNES - FEZ PC 
Café da manhã. Visita da cidade: o Mercado Central, o 
distrito de Habous, o Palácio Real, a Praça de Mohamed 
V, a zona residencial de Anfa e o exterior da Mesquita de 
Hassan II, que conta com o minarete mais alto do mun-
do (200 m) . Saída a Meknes. Chegada e Almoço.  Visi-
ta da cidade: a Porta de Bab Mansour, os estados reais 
e o bairro judeu. Continuação a Fez. Chegada Jantar e 
Acomodação. 

DIA 3 SEG FEZ PC 
Café da manhã. Todo o dia estará dedicado a conhecer a 
capital espiritual de Marrocos: a Medina Medieval com sua 
“Attarine e Bou Anania Medersas”; o Mausoleo de Mou-
lay Idriss e a visita exterior da Mesquita de Kanraouine. 
Almoço típico em um restaurante no coração da Medi-
na. Pela tarde, visita dos zocos e de Fez Jdid. Jantar e 
Acomodação. 

DIA 4 TER FEZ - RABAT - MARRAKECH PC 
Café da manhã. Saída para a cidade sagrada do Moulay 
Idriss através das ruinas de Volubilis. Chegada a Rabat  e 
visita do Palácio Real Mechouar, atual sede do governo, 
o Jardim e a Kasbah Oudaya, onde se encontra o Mu-
seu de Oudayas, o Mausoléu de Mohamed V e a Torre 
da Mesquita de Hassan. Almoço de peixe em restaurante 
Marinasla. Continução a Marrakech. Chegada, Jantar e 
Acomodação. 

DIA 5 QUA MARRAKECH PC 
Café da manhã. Realizaremos uma visita da segunda cida-
de mais antiga do Império, também conhecida como “A 
Pérola do Sul”. A visita da parte histórica incluirá o Jar-
dim de Mena ra, o Mausoléu dos Saadien, o palácio Bahia, 
a Koutoubia e o Museu de Dar Si Said. Almoço no hotel. 
Pela tarde visita aos mercados e aos bairros artesões, 
para apreciar a diversidade da zona,incluído o bairro de 
Djemaa ou Fna e seu imparável ambiente noturno. Jantar 
típico de cordeiro abaixo das lojas Caidal no famoso res-
taurante ‘Chez Ali’, com atuações dos diferentes grupos 
folclóricos típicos do país. Acomodação. 

DIA 6 QUI MARRAKECH PC 
Café da manhã e Almoço no hotel. Tempo livre para pas-
sear pela cidade Vermelha, conhecida assim porque o 
exterior de todos seus  edifícios devem de ser vermelho-
-ocre, a cor natural da terra local, e empapar-se de sua 
atmosfera no mercado tradicional onde se dão citação 
acróbatas, bailarinos, músicos. Esta cidade possui infini-
dade de lugares maravilhosos Patrimônio da Humanidade, 
e que junto a Meknes, Fez e Rabat, é uma das quatro cida-
des imperiais de Marrocos.  Jantar no restaurante “Ksar el 
Hamra”.  Acomodação. 

SAÍDAS
Sábados.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas sim mínimo de pessoas.
·  Assistência de língua hispana ao chegar no aeroporto.
· Assistência do nosso representante durante sua estancia.
·  Traslados conforme itinerário.
·  7 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
·  Taxas de estancia incluídas.
·  Refeições segundo itinerário.
·  Visitas indicadas no itinerário com guia acompanhante de 
língua hispana.

·  Entradas dos monumentos indicados no itinerário.
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·   Suplemento Pensão Completa Plus Inclui:
 -  Jantar amenizada com música típica no restaurante Dar 

Soukkar em Marrakech.
 -  Jantar amenizada com música de piano no restaurante 

Rick’s Café que recreia o filme “Casablanca”.
·  Ver informações na página 51.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Casablanca Novotel 4* (Tentação) 
 Movenpick Casablanca 4*S (Seleçåo)
Fez Zalagh Parc Palace 4* (Tentação) 
 Palais Medina & Spa  4*S (Seleçåo)
Marrakech Atlas Asni 4* (Tentação) 
 Les Jardins de L’Agdal 4*S (Seleçåo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

6506  

Maravilhas de Marrocos
8 dias / 13 refeições   desde

 1.070$

ITI 6506 / 6506-M

DIA 7 SEX MARRAKECH - CASABLANCA PC 
Café da manhã e saída a Casablanca que tem um dos por-
tos artificiais maiores do mundo e o maior do Norte de 
África. Chegada. Almoço no hotel e tarde livre. Jantar em 
restaurante “Sqala”. Acomodação.

DIA 8 SÁB CASABLANCA 
Café da manhã e tempo livre até o traslado ao aeroporto 
Fim dos nossos serviços. ■

OU POSSIBILIDADE DE CIRCUITO CASABLANCA- MARRAKECH:

6506-M

8 dias / 13 refeições  1.070$

DIAS 1 AO 6 IGUAIS QUE ITI. 6506

DIA 7 SEX MARRAKECH PC 
Café da manhã. Tempo livre para passeiar pela cidade, re-
alizar compras, etc. Almoço. Jantar e Acomodação. 

DIA 8 SÁB MARRAKECH 
Café da manhã e tempo livre até o traslado ao aeropor to. 
Fim dos nossos serviços.. ■

VALOR AGREGADO SPECIAL TOURS
·  Jantar-espetaculo no restaurante “Chez Ali” em Marrakech.
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O deserto · Marrocos

Rota das Mil Kasbahs · Marrocos

MARROCOS

Marrakech

FezRabat

Meknes

Tinghir

Nkob

Tazzarine

Casablanca

2

1 + 1

2

Zagora

Erfoud

Ouarzazate

1

1

1

DIA 1 SÁB CASABLANCA MP 
Chegada ao aeroporto de Casablanca, recepção e as-
sistência. Traslado ao hotel. Tempo livre, Jantar e 
Acomodação. 

DIA 2 DOM CASABLANCA - MEKNES - FEZ PC 
Café da manhã. Visita da cidade: o Mercado Central, o 
distrito de Habous, o Palácio Real, a Praça de Mohamed 
V, a zona residencial de Anfa e o exterior da Mesquita de 
Hassan II, que conta com o minarete mais alto do mundo 
(200 m) . Saída a Meknes. Chegada e Almoço.  Visita da 
cidade: a Porta de Bab Mansour, os estados reais e o bairro 
judeu. Continuação a Fez. Chegada Jantar e Acomodação. 

DIA 3 SEG FEZ PC 
Café da manhã. Todo o dia estará dedicado a conhecer a 
capital espiritual de Marrocos: a Medina Medieval com sua 
“Attarine e Bou Anania Medersas”; o Mausoleo de Mou-
lay Idriss e a visita exterior da Mesquita de Kanraouine. 
Almoço típico em um restaurante no coração da Medi-
na. Pela tarde, visita dos zocos e de Fez Jdid. Jantar e 
Acomodação. 

DIA 4 TER FEZ - RABAT - MARRAKECH PC 
Café da manhã. Saída para a cidade sagrada do Moulay 
Idriss através das ruinas de Volubilis. Chegada a Rabat  e 
visita do Palácio Real Mechouar, atual sede do governo, 
o Jardim e a Kasbah Oudaya, onde se encontra o Mu-
seu de Oudayas, o Mausoléu de Mohamed V e a Torre 
da Mesquita de Hassan. Almoço de peixe em restaurante 
Marinasla. Continução a Marrakech. Chegada, Jantar e 
Acomodação. 

DIA 5 QUA MARRAKECH PC 
Café da manhã. Realizaremos uma visita da segunda cida-
de mais antiga do Império, também conhecida como “A 
Pérola do Sul”. A visita da parte histórica incluirá o Jar-
dim de Mena ra, o Mausoléu dos Saadien, o palácio Bahia, 
a Koutoubia e o Museu de Dar Si Said. Almoço no hotel. 
Pela tarde visita aos mercados e aos bairros artesões, 
para apreciar a diversidade da zona,incluído o bairro de 
Djemaa ou Fna e seu imparável ambiente noturno. Jantar 
típico de cordeiro abaixo das lojas Caidal no famoso res-
taurante ‘Chez Ali’, com atuações dos diferentes grupos 
folclóricos típicos do país. Acomodação. 

DIA 6 QUI MARRAKECH - OUARZAZATE - ZAGORA PC 
Desayuno. Saída hacia Ait Benhaddou a través del paso de 
Tizi Nyichka (2.260 m de altitud). Visita de la famosa Kasbah. 
La Kasbah es actualmente Patrimonio Mundial de la Humani-
dad por la UNESCO. Almuerzo em un restaurante local frente 
a la Kasbah e continuación a Zagora. Cena e Alojamiento.

DIA 7 SEX ZAGORA - NKOB - TAZZARINE - ERFOUD PC 
Desayuno. Saída hacia Tamgroute e breve visita de la li-
brería coránica que contiene antiguos ejemplares e docu-
mentos que datan de antes del siglo XII. Continuación a 
Erfoud cruzando Tansikht e Nkob com espléndidas vistas 

SAÍDAS
Sábados.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com un mínimo de 2 pessoas. 
·  Traslados conforme itinerário com chófer de língua hispana. 
· 9 pernoites nos hotéis indicados ou similares. 
·  Visitas indicadas no itinerário com guias de língua hispana. 
·  Assistência do nosso representante durante sua estancia. 
·  Taxas de estancia incluídas. 
·  Refeições segundo itinerário. 
·  Entradas dos monumentos indicados no itinerário. 
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Iti. 6500-H Acomodação em Haima. Haimas são tendas 
individuais por quarto um ao lado do outro. Não há camas, 
você dorme nas almofadas no chão. Os banheiros e os 
chuveiros (individualizados, mas compartilhados) são 
compartilhados e estão localizados em um edificio perto do 
haimas. 

·  Ver informações na página 51.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Casablanca Novotel 4* (Tentação) 
 Movenpick Casablanca 4*S (Seleçåo) 
Fez Zalagh Parc Palace 4* (Tentação) 
 Palais Medina & Spa 4*S (Seleçåo) 
Marrakech Atlas Asni 4* (Tentação) 
 Les Jardins de L’Agdal 4*S (Seleçåo) 
Zagora Palais Asmaa 3*S (Tentação) 
 Riad Lamane 4* (Seleçåo)
Erfoud El Ati 3*s (Tentação) 
 Xaluca 4* (Seleçåo)
Ouarzazate Karam Palace 3* (Tentação) 
 Ksar Ighnda 4* (Seleçåo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

6500  

Marrocos Imperial e o Deserto
10 dias / 17 refeições   desde

 1.485$
del pre-Sahara. Almuerzo em Tazzarine, pequeño poblado 
berebere. Continuación a Erfoud. A continuación, se dis-
fruta de una divertida excursión em 4x4 para vivir la ex-
periencia del desierto com su espléndido anochecer (em 
inverno no se ve ya que anochece antes) e degustar una 
Cena bajo las tiendas “Beduinas” ao pie de las dunas de 
Merzouga. Alojamiento.

(Opcional: Alojamiento em Haima em el desierto, Iti. 6500-H).

DIA 8 SÁB ERFOUD - TINGHIR - OUARZAZATE PC 
Desayuno. Aquellos pasajeros que también quieran ver el 
amanecer (em inverno no es posible) em el desierto se 
ofrece una excursión opcional antes del desayuno em 4x4. 
Saída hacia Tineghir com visita de los magníficos cañones 
de Todra. Almuerzo em un restaurante localizado a pie de 
los cañones. Saída hacia Ouarzazate atravesando la Ruta 
de las Mil Kasbahs. Cena e Alojamiento. 

DIA 9 DOM OUARZAZATE - CASABLANCA PC 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, conocida como 
“la Puerta del Deserto” e cuyo significado es “sin ruido”. 
Esta ciudad tiene varios estudios de cine que le ha dado el 
nombre de “Hollywood de África”. Saída hacia Marrakech 
e Almuerzo em restaurante local. Continuación a Casa-
blanca. Llegada. Cena e Alojamiento. 

DIA 10 SEG CASABLANCA 
Desayuno e tiempo libre hasta el traslado ao aeropuerto 
para tomar su vuelo de salida. Fin de nuestros servicios. ■

ITI 6500

6500 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÅO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
6 Abril ao 25 Maio 2019 1.590 1.550 1.935 2.030 1.975 2.610
1 Junho ao 28 Setembro 2019 1.485 1.455 1.800 1.915 1.860 2.475
5 ao 26 Outubro 2019 1.590 1.550 1.935 2.030 1.975 2.610
2 Novembro 2019 ao 29 Fevereiro 2020 (*) 1.550 1.510 1.860 1.880 1.830 2.435
7 ao 28 Março 2020 1.675 1.635 2.030 2.030 1.975 2.610
Suplemento por pax:
• Saída 21 Dezembro 2019 125 125 135 145 145 175
• Saída 28 Dezembro 2019 355 355 395 445 445 480
• Iti. 6500-H Suplemento por Haima no Deserto 145 145
Crianças até 12 anos, 15% desconto em Triplo.
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Anfiteatro O Jem em Thysdrus · O Jem

TUNÍSIA
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DIA 1 TÚNIS MP
Chegada. Traslado ao hotel. Jantar e Acomodação. Tuní-
sia é o país menor do Magreb, localizado entre as estriba-
ciones orientais da cordilheira montanhosa do Atlas e o 
mar Mediterrâneo. Aproximadamente o 40% desta nação 
está composta pelo deserto do Sahara, enquanto o resto 
é solo fértil e perfeito para a agricultura, além de contar 
com 1.300 Km de costa.

DIA 2 TÚNIS (Cartago - Sidi Bou Said - 75 Km) PC
Café da manhã e visita ao Museu de Bardo, recolhe a 
coleção de mosaicos mais importante de todo mundo, 
a maioria de entre os séculos II ao IV; e Medina, decla-
rada Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1.979. 
A medina é o centro da cidade de Tunisia: um grupo 
de callejuelas e passadiços cobertos, cheios de densos 
cheiros e cores, bulliciosos e ativos centros de comér-
cio e escambo, uma infinidade de produtos em oferta 
que vão desde a marroquinaria até a melhor filigrana até 
a hojalata. Contém uns setecentos monumentos entre 
palácios, mesquitas, mausoléus, madrazas e fontes dos 
períodos almohade e hafsí. Almoço no restaurante lo-
cal. Pela tarde visita a Cartago, declarada Patrimonio da 
Humanidade pela Unesco em 1.979; e ao típico povoado 
de Sidi Bou Said, com as fachadas das casas pintadas 
de branco e azul e que se elevam sobre um precipício, 
oferecendo umas vistas magníficas da baía. Jantar e 
Acomodação.

DIA 3 TÚNIS - KAIROUAN - SBEITLA - TOZEUR PC
Café da manhã e saída em direção a Kairouan, a cidade 
muçulmana mais sagrada da África e a quarta no mundo 
depois de Meca, Medina e Jerusalém. Único lugar que vi-
sitado sete vezes dispensa do dogma da peregrinação à 
Meca. Visita da Grande Mesquita de Sidi Oqba Ibnu Na-
ffa, fundada em 671 (d.C.) e do mausoléu do barbeiro, 
chamado Sidi Sahbi. Passeio pela cidade antiga. Visita 
das oficinas de artesanato local de Kairouan. Depois do 
Almoço no restautante local, saída em direção a Sbeitla 
para visitar as ruínas romano bizantinas, entre as que 
destacam o Arco do Triunfo, os banhos públicos ou ter-
mas, o foro e a Porta de Antonio que dá entrada ao mes-
mo. Continuação com destino a Tozeur. Chegada, Jantar 
e Acomodação.

DIA 4 TOZEUR PC
Café da manhã. Pela manhã passeio pelo palmeiral, a 
cidade antiga e o souk de Tozeur. Almoço no hotel. Tar-
de livre para. Poderá realizar uma visita (opcional) em 
4x4, a um oasis de montanha, Chebika, Tamerza e Mi-
des, continuando pelos caminhos insólitos de Oung Je-
mel (O Paciente Inglês) e de Aariguette (A Guerra das 
Galáxias) para admirar o entardecer nas dunas. Jantar 
e Acomodação.

DIA 5 TOZEUR - DOUZ - MATMATA - MARETH - D’JERBA PC
Café da manhã e saída para o lago salgado Chott O Djerid, 
o lago salgado maior de África. Continuação a Douz, co-

SAÍDAS
Sábados e Domingos.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com mínimo 2 pessoas. 
·  Assistência de língua hispana ao chegar no aeroporto. 
·  Traslados conforme itinerário. 
·  7 pernoites nos hotéis indicados ou similares. 
·  Refeições conforme itinerário. 
·  Visitas indicadas no itinerário com guia de língua hispana. 
·  Entradas dos monumentos indicados no itinerário. 
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  A ordem do itinerário varia em função do dia de chegada.  
O itinerário corresponde-se com as saídas em Sábados.  
Os inícios em Domigos terão uma noite em Tunísia ao início  
e 2 ao final, mantendo todas ás visitas.

·  Possibilidade de realizar Tunísia e o Deserto em 4x4. 
Consultar iti. 6511 em www.specialtours.com.

·  Ver informações na página 51.

VISTOS TUNÍSIA
·  É obrigatório visto a exceção de Argentina, Brasil, Chile, USA, 
Honduras, México e C. Européia.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Tunis Dar Ezzahra 4* (Seleçåo) 
 Carthage Thalasso 5* (Luxo)
Tozeur Ras El Ain 4* (Seleçåo) 
 Palm Beach Palace 5* (Luxo)
Djerba Green Palm 4* (Seleçåo) 
 Yadis Golf Thalassa 5* (Luxo)
Sfax Syphax 4* (Seleçåo) 
 Les Oliviers 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

6510  

Grande Roteiro da Tunísia
8 dias / 13 refeições   desde

 1.425$

ITI 6510

nhecida como porta do deserto, habitado pela tribo Mra-
zig e visita da praça do mercado. Possibilidade de realizar 
um passeio opcional em dromedario pelas dunas. Conti-
nuação para Matmata e visita a de uma família e sua casa 
troglodita. São moradias construídas em vertical aprovei-
tando as colinas. com um pátio central ao ar livre e habita-
ções ao redor. Almoço. Continuação a Toujene, povo be-
reber que conta com uma kalaaf (castelo fortificado) em 
sua cume. Em Metameur visita do ksour (palácio) formado 
por ghorfas (graneros fortificados construídos em plantas 
superpostas). Esta construção servia de armazém coletivo 
para alimentos além de fortificação para uma sociedade 
semi-nomada. Chegada a Djerba via a calçada romana. 
Jantar e Acomodação.

DIA 6 DJERBA - MARETH - GABES-SFAX PC
Café da manhã e percurso pela ilha visitando a sinagoga 
da Ghriba e a capital HoumtSouk e conheceremos a fa-
mosa cerâmica de Guellala. Saída no transbordador e via 
Mareth chegaremos a Gabes. Almoço. Pela tarde, visita do 
mercado de especiarias (souk O Jara) e dos oásis. Conti-
nuação a Sfax, visita de sua medina amurallada, uma das 
mais originais do país e que mantém seu caráter comer-
cial. Jantar e Acomodação.

DIA 7 SFAX - EL JEM - MONASTIR - TÚNIS PC
Café da manhã e saída com destino a Jem para admirar 
o anfiteatro romano (s.III d.C). Visita a Monastir, a Praça 
dos Mártires e o Mausoléu de Habib Bourguiba. Almoço 
no restaurante Le Chandelier situado na marina de Monas-
tir. Pela tarde, depois de atravessar Sousse, visita a Port 
El Kantaoui. Posteriormente, chegada a Tunisia. Jantar e 
Acomodação.

DIA 8 TÚNIS D
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto. Fim dos nossos serviços. ■

6610 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÅO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
6 ao 28 Abril 2019 1.475 1.375 1.935 2.140 1.975 2.755
4 Maio ao 16 Junho 2019 1.590 1.465 2.030 2.050 1.895 2.570
22 Junho ao 25 Agosto 2019 1.895 1.745 2.350 2.465 2.280 3.015
31 Agosto ao 27 Outubro 2019 1.645 1.520 2.080 2.235 2.070 2.755
2 Novembro ao 15 Dezembro 2019 1.550 1.425 2.020 2.100 1.945 2.695
21 ao 29 Dezembro 2019 1.675 1.560 2.185 2.235 2.070 2.830
4 Janeiro ao 23 Fevereiro 2020 1.425 1.320 1.870 1.945 1.800 2.540
29 Fevereiro ao 29 Março 2020 1.560 1.445 2.030 2.245 2.080 2.890
Crianças até 10 anos, 15% desconto em Triplo.
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Porta decorada na Medina · Tunísia

DIAS 1 AO 7 IGUAIS QUE ITI. 6510

DIA 8 SÁB TÚNIS   CASABLANCA MP
Café da manhã. Trasalado ao aeroporto e saída en voo 
(aereo não incluido) a Casablanca. Chegada e trasaldo ao 
hotel. Jantar e Acomodação.

DIA 9 DOM CASABLANCA - MEKNES - FEZ PC 
Café da manhã. Visita da cidade: o Mercado Central, o 
distrito de Habous, o Palácio Real, a Praça de Mohamed 
V, a zona residencial de Anfa e o exterior da Mesquita de 
Hassan II, que conta com o minarete mais alto do mundo 
(200 m) . Saída a Meknes. Chegada e Almoço.  Visita da 
cidade: a Porta de Bab Mansour, os estados reais e o bairro 
judeu. Continuação a Fez. Chegada Jantar e Acomodação. 

DIA 10 SEG FEZ PC 
Café da manhã. Todo o dia estará dedicado a conhecer a 
capital espiritual de Marrocos: a Medina Medieval com sua 
“Attarine e Bou Anania Medersas”; o Mausoleo de Moulay 
Idriss e a visita exterior da Mesquita de Kanraouine. Almoço 
típico em um restaurante no coração da Medina. Pela tarde, 
visita dos zocos e de Fez Jdid. Jantar e Acomodação. 

DIA 11 TER FEZ - RABAT - MARRAKECH PC 
Café da manhã. Saída para a cidade sagrada do Moulay 
Idriss através das ruinas de Volubilis. Chegada a Rabat  e 

SAÍDAS
Sábados.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com mínimo 2 pessoas. 
·  Assistência de língua hispana ao chegar no aeroporto. 
·  Traslados conforme itinerário. 
·  14 pernoites nos hotéis indicados ou similares
·  Refeições conforme itinerário. 
·  Visitas indicadas no itinerário com guia de língua hispana.
·  Entradas dos monumentos indicados no itinerário. 
·  Seguro básico de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Tunis Dar Ezzahra 4* (Tentação / Seleçåo) 
 Thalasso 5* (Luxo)
Tozeur  Ras El Ain 4* (Tentação / Seleçåo) 
 Palm Beach Palace 5* (Luxo)
Djerba  Djerba Green Palm 4* (Tentação / Seleçåo) 
 Yadis Golf Thalasso 5* (Luxo)
Sfax  Sfax Syphax 4* (Tentação / Seleçåo) 
 Les Oliviers 5* (Luxo)
Casablanca Novotel 4* (Tentação) 
 Movenpick 4*S (Seleçåo / Luxo)
Fez Zalagh Parc Palace 4* (Tentação) 
 Palais Medina & Spa 4*S (Seleçåo / Luxo)
Marrakech Atlas Asni 4* (Tentação) 
 Les Jardins de L’Agdal 4*S (Seleçåo / Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

6620

Grande Roteiro de Tunísia e Marrocos
15 dias / 26 refeições   desde

 2.485$
visita do Palácio Real Mechouar, atual sede do governo, o 
Jardim e a Kasbah Oudaya, onde se encontra o Museu de 
Oudayas, o Mausoléu de Mohamed V e a Torre da Mesqui-
ta de Hassan. Almoço de peixe em restaurante Marinasla. 
Continução a Marrakech. Chegada, Jantar e Acomodação. 

DIA 12 QUA MARRAKECH PC 
Café da manhã. Realizaremos uma visita da segunda cida-
de mais antiga do Império, também conhecida como “A 
Pérola do Sul”. A visita da parte histórica incluirá o Jar-
dim de Mena ra, o Mausoléu dos Saadien, o palácio Bahia, 
a Koutoubia e o Museu de Dar Si Said. Almoço no hotel. 
Pela tarde visita aos mercados e aos bairros artesões, 
para apreciar a diversidade da zona,incluído o bairro de 
Djemaa ou Fna e seu imparável ambiente noturno. Jantar 
típico de cordeiro abaixo das lojas Caidal no famoso res-
taurante ‘Chez Ali’, com atuações dos diferentes grupos 
folclóricos típicos do país. Acomodação. 

DIA 13 QUI MARRAKECH PC 
Café da manhã e Almoço no hotel. Tempo livre para pas-
sear pela cidade Vermelha, conhecida assim porque o 
exterior de todos seus  edifícios devem de ser vermelho-
-ocre, a cor natural da terra local, e empapar-se de sua 
atmosfera no mercado tradicional onde se dão citação 
acróbatas, bailarinos, músicos. Esta cidade possui infini-
dade de lugares maravilhosos Patrimônio da Humanidade, 
e que junto a Meknes, Fez e Rabat, é uma das quatro cida-
des imperiais de Marrocos.  Jantar no restaurante “Ksar el 
Hamra”.  Acomodação. 

DIA 14 SEX MARRAKECH - CASABLANCA PC 
Café da manhã e saída a Casablanca que tem um dos por-
tos artificiais maiores do mundo e o maior do Norte de 
África. Chegada. Almoço no hotel e tarde livre. Jantar em 
restaurante “Sqala”. Acomodação.

DIA 15 SÁB CASABLANCA 
Café da manhã e tempo livre até o traslado ao aeroporto 
Fim dos nossos serviços. ■

OBSERVAÇÕES
·  Voo Tunis-Casablanca não incluido.
·  Iti. 6620-B Grande Roteiro de Marrocos e Tunísia 
(começando em Marrocos e finalizando em Tunísia)  
ver www.specialtours.com

·  Vistos Tunísia: ver página 45.
·  Ver informações na página 51.
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ITI 6620

6220 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÅO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
6 ao 29 Abril 2019 2.640 2.515 3.390 2.880 2.725 3.825 3.545 3.330 4.650
4 ao 18 Maio 2019 2.755 2.610 3.485 2.995 2.820 3.920 3.455 3.245 4.460
25 Maio ao 15 Junho 2019 2.675 2.540 3.400 2.910 2.735 3.815 3.370 3.160 4.360
22 Junho ao 24 Agosto 2019 2.975 2.820 3.725 3.215 3.015 4.140 3.785 3.545 4.805
31 Agosto ao 21 Setembro 2019 2.725 2.590 3.455 2.965 2.785 3.870 3.555 3.340 4.545
28 Setembro ao 26 Outubro 2019 2.810 2.660 3.535 3.045 2.870 3.975 3.640 3.420 4.650
2 Novembro ao 7 Dezembro 2019 2.610 2.475 3.370 2.850 2.705 3.745 3.400 3.225 4.420
14 Dezembro 2019 2.715 2.570 3.495 2.955 2.810 3.870 3.640 3.330 4.545
21 Dezembro 2019 3.060 2.920 3.870 3.370 3.235 4.335 3.930 3.745 4.980
28 Dezembro 2019 2.735 2.610 3.535 2.975 2.840 3.910 3.535 3.350 4.555
4 Janeiro ao 1 Fevereiro 2020 2.485 2.370 3.225 2.725 2.600 3.600 3.245 3.080 4.265
8 ao 22 Fevereiro 2020 2.620 2.495 3.380 2.860 2.725 3.755 3.545 3.360 4.620
29 Fevereiro ao 21 Março 2020 2.725 2.590 3.505 2.965 2.830 3.880 3.650 3.465 4.740
Crianças até 10 anos, 15% desconto em Triplo.

Posto de louça no zoco · Marrocos
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Mesquita de Hassan · Cairo

Citadel Qaitbay · Alexandria

Templo Djoser · Sakkara

6200 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÅO LUXO LUXO PLUS

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 31 Agosto 2019 355 345 520 510 500 760 750 740 1.195
1 Setembro ao 20 Dezembro 2019 705 695 1.060 895 885 1.270 1.090 1.080 1.510
21 ao 28 Dezembro 2019 + 1 ao 3 Janeiro 2020 915 905 1.320 1.100 1.090 1.580 1.320 1.310 1.745
29 ao 31 Dezembro 2019 1.145 1.135 1.540 1.405 1.395 1.880 1.645 1.635 2.080
4 Janeiro ao 31 Março 2020 705 695 1.060 895 885 1.270 1.090 1.080 1.510
Suplemento por pax iti. 6200-A  
(1 noite adicional em Cairo + Alexandria):
• 1 Abril ao 30 Setembro 2019 310 300 395 345 335 435 385 375 490
• 1 Outubro ao 20 Dezembro 2019 + 4 Janeiro ao 31 Março 2020 425 415 490 460 445 550 490 480 615
• 21 ao 27 Dezembro 2019 + 1 ao 3 Janeiro 2020 480 470 580 540 530 675 605 595 770
• 28 ao 31 Dezembro 2019 685 675 790 820 810 955 915 905 1.080
Crianças até 10 anos, 40% desconto em Triplo.

DIA 1 CAIRO 
Chegada ao aeroporto do Cairo, assistência e traslado ao 
hotel. Acomodação. 

DIA 2 CAIRO (Cidade e pirâmides Giza) MP 
Café da manhã. Visita de dia inteiro que inclui as pi-
râmides de Quéops, Quefren e Miquerinos (entrada ao 
interior das pirâmides não incluída); a Esfinge esculpi-
da na rocha e o Instituto do Papiro. Almoço. Visita ao 
Museu Egípcio com a sua arte milenária e onde esta 
exposto o tesouro do túmulo de Tutankhamon, com 
mais de 2.000 objetos de grande valor. Também esta 
incluída visita a Cidadela de Saladino, rodeada por uma 
impressionante muralha e em cujo interior se encontra 
a Mesquita de Alabastro, construída seguindo o mode-
lo das mesquitas otomanas de Constantinopla. Tempo 
livre. Acomodação. 

DIA 3 CAIRO (Mênfis y Sakkara) PC 
Café da manhã. Saída para Mênfis. Entre seus atrativos ar-
quitetônicos e culturais se destacam o Colosso de Ramsés 
II e a Esfinge de Alabastro. Ao oeste de Mênfis se situa 
a grande necrópole de Sakkara, uma das mais antigas 
necrópoles reais, onde se destaca a Pirâmide Escalonada 
do Farão Djoser. Regresso ao Cairo. Almoço. Tarde livre. 
A noite, Jantar em um barco sobre o rio Nilo para co-
nhecer o folclore deste pais e a famosa dança do ventre. 
Acomodação. 

DIA 4 CAIRO 
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado ao 
aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

SAÍDAS
Diárias.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas sim mínimo de pessoas.
·  Assistência de língua hispana ao chegar no aeroporto.
·  Traslados conforme itinerário.
·  3 ou 4 pernoites nos hotéis indicados ou similares, en função 
ao o itinerario escolhido.

·  Refeições segundo itinerário.
·  Visitas indicadas no itinerário com guia de língua hispana.
·  Entradas dos monumentos indicados no itinerário.
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Ver informações na página 51.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Cairo Mercure Le Sphinx 5* (Seleçåo) 
 Ramses Hilton 5* (Luxo) 
 Fairmont Nile City 5* (Luxo Plus)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

6200  6200-A

Cairo, Mênfis e Sakkara
4 dias / 3 refeições desde

 355$ 5 dias / 4 refeições desde
 665$

EGITO

Cairo

Alexandria (Iti. 6200-A)

3 

ITI 6200 / 6200-A

OU POSSIBILIDADE DE TOMAR EXTENSÃO 1 NOITE ADICIONAL EM  
CAIRO + EXCURSÃO ALEXANDRIA:

DIAS 1 AO 3 IGUAIS QUE ITI. 6200

DIA 4 CAIRO (Alexandria) MP 
Café da manhã. Saída cedo para a costa Mediterrânea, pelo 
vale de Wadi Natrum até à lendária cidade de Alexandria. 
Foi conhecida por sua grande biblioteca, a maior do mundo. 
Na visita da cidade poderemos desfrutar da Biblioteca de 
Alexandria, a nova Biblioteca, promovida pela Unesco, foi 
inaugurada em 2.003. Veremos a Coluna de Pompeio, com 
seus mais de 25 metros de altura. Continuação às Catacum-
bas de Kom O Shokafa, o cemitério romano é uma mistura 
entre a arte faraônica e romana. Prosseguiremos até o anfi-
teatro romano e finalizaremos no Palácio de Montazah, re-
sidência de verão da família real, o palácio se utilizou como 
hospital pela Cruz Vermelha durante a Primeira Guerra Mun-
dial. A visita incluirá um Almoço em restaurante marinheiro. 
Regresso ao Cairo, chegada e Acomodação. 

DIA 5 CAIRO 
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado ao 
aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■
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As pirâmides · Gizé

Bazar Khan el Khal Ili · Cairo

SAÍDAS
Diárias.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas sim mínimo de pessoas.
·  Passagem de avião Cairo-Luxor-Cairo na classe Turista.
·  Assistência de língua hispana ao chegar no aeroporto.
·  Traslados conforme itinerário.
·  4 ou 5 pernoites nos hotéis indicados ou similares, em 
função no itinerario escolhido.

·  Refeições segundo itinerário.
·  Visitas indicadas no itinerário com guia de língua hispana.
·  Entradas dos monumentos indicados no itinerário.
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Ver informações na página 51.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Cairo Mercure Le Sphinx 5* (Seleçåo) 
 Ramses Hilton 5* (Luxo) 
 Fairmont Nile City 5* (Luxo Plus)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

DIA 1 CAIRO 
Chegada ao aeroporto do Cairo, assistência e traslado ao 
hotel. Tempo livre nesta cidade, capital de Egito, situada 
nas margens do rio Nilo, e testemunho, da primeira grande 
civilização da humanidade conhecida pelos habitantes do 
pais como a “Mãe do mundo” por sua história milenária. 
Acomodação. 

DIA 2 CAIRO MP 
Café da manhã. Visita de dia inteiro que inclui as pi-
râmides de Quéops, Quefren e Miquerinos (entrada ao 
interior das pirâmides não incluída); a Esfinge esculpi-
da na rocha e o Instituto do Papiro. Almoço. Visita ao 
Museu Egípcio com a sua arte milenária e onde esta 
exposto o tesouro do túmulo de Tutankhamon, com 
mais de 2.000 objetos de grande valor. Também esta 
incluída visita a Cidadela de Saladino, rodeada por uma 
impressionante muralha e em cujo interior se encontra 
a Mesquita de Alabastro, construída seguindo o mode-
lo das mesquitas otomanas de Constantinopla. Tempo 
livre. Acomodação. 

DIA 3 CAIRO   LUXOR   CAIRO MP 
Café da manhã (este sera um piquenique). Muito cedo, 
assistência e traslado ao aeroporto para embarcar em 
voo para Luxor. Chegada e encontro com o guia local. Vi-
sita ao Vale dos Reis, (onde se encontram as tumbas dos 
principais faraós). Não são permitidas explicações dentro 
das tumbas, portanto as explicações serão dadas pelo 
guia na parte externa (não sera feita visita a tumba de 
Tutankamon, pois seus tesouros estão no Museu Egípcio 
no Cairo). A seguir, visita aos Colossos de Mennon e ao 
templo da Rainha Hatshepsut, até chegarmos ao Vale das 
Rainhas. Almoço. Pela tarde, visita aos Templos de Karnak 
e Luxor, impressionante conjunto de templos e lagos sa-
grados. Após a visita, traslado ao aeroporto de Luxor para 
embarcar em voo para o Cairo. Chegada, traslado ao hotel 
e Acomodação. 

DIA 4 CAIRO (Mênfis e Sakkara) PC 
Café da manhã. Saída para Mênfis. Entre seus atrativos ar-
quitetônicos e culturais se destacam o Colosso de Ramsés 
II e a Esfinge de Alabastro. Ao oeste de Mênfis se situa 
a grande necrópole de Sakkara, uma das mais antigas 
necrópoles reais, onde se destaca a Pirâmide Escalonada 
do Farão Djoser. Regresso ao Cairo. Almoço. Tarde livre. 
A noite, Jantar em um barco sobre o rio Nilo para co-
nhecer o folclore deste pais e a famosa dança do ventre. 
Acomodação. 

DIA 5 CAIRO 
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado ao 
aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

OU POSSIBILIDADE DE TOMAR EXTENSÃO 1 NOITE ADICIONAL EM  
CAIRO + EXCURSÃO ALEXANDRIA:

DIAS 1 AO 4 IGUAIS QUE ITI. 6210

DIA 5 CAIRO (Alexandria) MP 
Café da manhã. Saída cedo para a costa Mediterrânea, pelo 
vale de Wadi Natrum até à lendária cidade de Alexandria.
Na visita da cidade poderemos desfrutar da Biblioteca de 
Alexandria, a nova Biblioteca, promovida pela Unesco, foi 
inaugurada em 2.003. Veremos a coluna de pompeio, com 
seus mais de 25 m de altura. Continuação às Catacumbas 
de Kom O Shokafa, o cemitério romano, é uma mistura en-
tre a arte faraônica e romana. Prosseguiremos até o anfite-
atro romano, uma das mais recentes descobertas em Ale-
xandria e finalizaremos no Palácio de Montazah, residência 
de verão da família real, o palácio se utilizou como hospital 
pela Cruz Vermelha durante a Primeira Guerra Mundial. A 
visita incluirá um Almoço em restaurante marinheiro. Re-
gresso ao Cairo, chegada e Acomodação. 

DIA 6 CAIRO 
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado ao 
aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

6210  6210-A

Egito Antiguo com Alexandria
5 dias / 4 refeições desde

 965$ 6 dias / 5 refeições desde
 1.275$

6210 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÅO LUXO LUXO PLUS

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 31 Agosto 2019 965 955 1.195 1.145 1.135 1.475 1.425 1.415 1.955
1 Setembro ao 20 Dezembro 2019 1.405 1.395 1.820 1.610 1.600 2.060 1.840 1.830 2.350
21 ao 27 Dezembro 2019 + 1 ao 3 Janeiro 2020 1.715 1.705 2.445 1.955 1.945 2.570 2.245 2.235 2.830
28 ao 31 Dezembro 2019 1.925 1.915 2.650 2.235 2.225 2.850 2.560 2.550 3.140
4 Janeiro ao 31 Março 2020 1.455 1.445 1.870 1.675 1.665 2.155 1.905 1.895 2.445
Suplemento por pax iti. 6210-A  
(1 noite adicional em Cairo + Alexandria):
• 1 Abril ao 30 Setembro 2019 310 300 395 345 335 435 385 375 490
• 1 Outubro ao 20 Dezembro 2019 + 4 Janeiro ao 31 Março 2020 425 415 490 460 445 550 490 480 615
• 21 ao 26 Dezembro 2019 + 1 ao 3 Janeiro 2020 480 470 580 540 530 675 605 595 770
• 27 ao 31 Dezembro 2019 685 675 790 820 810 955 915 905 1.080
Crianças até 10 anos, 40% desconto em Triplo.

EGITO

Cairo

Alexandria (Iti. 6210-A)

Luxor

4

ITI 6210 / 6210-A
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Templo de Isis (Philae) · Aswan

EGITO

Cairo

Alexandria (Iti. 6220-A)

Edfu

Aswan
Kom Ombo

Luxor

2 1+

3

6220 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÅO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 31 Agosto 2019 1.090 1.080 1.475 1.250 1.240 1.725
1 Setembro ao 20 Dezembro 2019 1.500 1.485 2.040 1.645 1.635 2.265
21 ao 25 Dezembro 2019 + 1 ao 3 Janeiro 2020 1.935 1.925 2.840 2.120 2.110 3.005
26 ao 31 Dezembro 2019 2.140 2.130 3.045 2.400 2.390 3.285
4 Janeiro ao 31 Março 2020 1.540 1.530 2.120 1.655 1.645 2.300
Suplemento por pax iti. 6220-A  
(1 noite adicional em Cairo + Alexandria):
• 1 Abril ao 30 Setembro 2019 310 300 395 345 335 435
• 1 Outubro ao 20 Dezembro 2019 + 4 Janeiro ao 31 Março 2020 425 415 490 460 445 550
• 21 ao 25 Dezembro 2019 + 1 ao 3 Janeiro 2020 480 470 580 540 530 675
• 26 ao 31 Dezembro 2019 685 675 790 820 810 955
Crianças até 10 anos, 40% desconto em Triplo.

(Philae) que se encontra numa Ilha acedendo à mesma 
numa lancha, e a Canteira com o Obelisco Inacabado e 
passeio em faluca pelo rio. Traslado ao aeroporto e saída 
em voo de linha regular para Cairo. Chegada e traslado ao 
hotel. Resto do dia livre. Acomodação.

DIA 7 CAIRO 
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado ao 
aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■ 

OU POSSIBILIDADE DE TOMAR EXTENSÃO 1 NOITE ADICIONAL EM  
CAIRO + EXCURSIÓN ALEJANDRÍA:

6220-A

com Alexandria
8 dias / 8 refeições desde

 1.400$

DIAS 1 AO 6 IGUAIS QUE ITI. 6220

DIA 7 CAIRO (Alexandria) MP 
Café da manhã. Saída cedo para a costa Mediterrânea, pelo 
vale de Wadi Natrum até à lendária cidade de Alexandria. 
Foi conhecida por sua grande biblioteca, a maior do mun-
do. Na visita da cidade poderemos desfrutar da Biblioteca 
de Alexandria, a nova Biblioteca, promovida pela Unesco, 
foi inaugurada em 2.003. Veremos a Coluna de Pompeio, 
com seus mais de 25 metros de altura. Continuação às Ca-
tacumbas de Kom O Shokafa, o cemitério romano é uma 
mistura entre a arte faraônica e romana. Prosseguiremos 
até o anfiteatro romano e finalizaremos no Palácio de Mon-
tazah, residência de verão da família real, o palácio se uti-
lizou como hospital pela Cruz Vermelha durante a Primeira 
Guerra Mundial. A visita incluirá um Almoço em restauran-
te marinheiro. Regresso ao Cairo, chegada e Acomodação. 

DIA 8 CAIRO 
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado ao 
aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

DIA 1 CAIRO 
Chegada ao aeroporto do Cairo, assistência e traslado ao 
hotel. Tempo livre nesta cidade, capital de Egito, situada 
nas margens do rio Nilo. Acomodação. 

DIA 2 CAIRO (Cidade y Piramides Giza) MP
Café da manhã. Realizaremos uma visita do dia inteiro na 
qual incluimos as famosas pirâmides de Quéops, Quéfren 
e Miquerinos (entrada ao interior das pirâmides não incluí-
das), assim como a Esfinge esculpida na rocha, visita ao ins-
tituto do papiro. Almoço. Visita do Museu Egípcio com a sua 
arte milenária e onde se guarda o tesouro do Túmulo de Tu-
tankamon. Também conheceremos a Cidadela de Saladino 
e a Mesquita de Alabastro. Pela noite, visita (opcional) es-
petáculo de luz e som nas pirâmides de Giza. Acomodação.

DIA 3  CAIRO   LUXOR (Vale dos Reis e Rainhas) PC
Café da manhã. Traslado ao aeroporto muito cedo, para 
embarcar em voo com destino a Luxor. Chegada e traslado 
ao barco. Visita ao Vale dos Reis, onde se encontram as 
tum bas dos principais faraós. Não são permitidas expli-
cações dentro das tumbas, portanto as explicações serão 
dadas pelo guia na parte externa (não sera feita visita a 
tumba de Tutankamon, pois seus tesouros estão no Museu 
do Egito, no Cairo). Seguimos com a visita aos Colossos de 
Mennon, duas impressionantes estatuas do Faraó Amenifis 
II; e ao templo da Rainha Hatshepsut, de caminho ao Vale 
das Rai nhas. Pensão Completa e Acomodação a bordo.

DIA 4   LUXOR (Karnak) - EDFU PC
Estadia com regíme de Pensão Completa à bordo. Na 
parte da manhã, visitar os templos de Luxor (dedicado 
ao deus Amon-Ra, o Deus Sol) e Karnark, impressionante 
variedade de templos e lagos sagrados. Navegação para 
Edfu e visita o Templo de Horus (deus representado por 
um falcão), um dos mais belos templos da era ptolomaica 
em um estado excepcional de preservação. Navegação e 
Acomodação a bordo.

DIA 5   EDFU - KOM OMBO - ASWAN PC
Estadia em regime de Pensão Completa a bordo. Nave-
gação até Kom Ombo e visita ao maravilhoso templo, o 
único dedicado a dois deuses, Sobek e Haroesis, onde se 
encontra um Nilômetro (antigo sistema de medição do ní-
vel do Rio Nilo) e um crocodilo mumificado. Coninuamos 
nossa navegação até Aswan. À noite, desfrutaremos da 
festa das “chilabas” (as chilabas, túnicas árabes, podem 
ser compradas durante a viagem, a preços módicos, nos 
mercados locais). Acomodação a bordo.

DIA 6 ASWAN   CAIRO 
Café da manhã. A primeira hora da manhã aqueles pas-
sageiros que desejarem terão a possibilidade de realizar 
uma excursão opcional em avião ao Templo de Abu Sim-
bel, que foi resgatado das águas, elevando-o de sua lo-
calização primitiva para salvá-lo quando se criou o Lago 
Nasser (é conveniente indicá-lo a sua chegada a Egito). 
Desembarque e visita de Aswan com o Templo de Isis 

SAÍDAS
Diárias (exceto Segundas-feiras).

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas sim mínimo de pessoas.
·  Passagem de avião Cairo-Luxor e Aswan-Cairo na classe 
Turista.

·  Assistência de língua hispana ao chegar no aeroporto.
·  Traslados conforme itinerário.
·  3 pernoites em Cairo nos hotéis indicados ou similares.
·  3 pernoites de cruzeiro pelo Nilo em motonaves indicados 
ou similares.

·  Refeições segundo itinerário.
·  Guia acompanhante de habla hispana durante o cruceiro 
pelo Nilo e guías locais para ás visitas em Cairo.

·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  O percurso è para saídas Terças, Quintas-feiras e Sábados. 
Resto de saídas terão 1 noite em Cairo ao inicio e 2 noites 
após Cruzeiro Nilo.

·  Ver informações na página 51.

VALOR AGREGADO SPECIAL TOURS
·  Guia acompanhante de língua hispana durante o cruzeiro 
pelo Nilo.

·  Dia completo visita do Cairo com a área das pirâmides, 
o Museu Egito, Cidadela de Saladino e a Mesquita de 
Alabrastro.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Cairo Mercure Le Sphinx 5* (Seleçåo) 
 Ramses Hilton 5* (Luxo)
Cruzeiro Nilo Princess Sarah / Nile Concerto 5* (Todos os Produtos) 
 Nie Alysaa / Nile Premium 5* (Todos os Produtos)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

ITI 6220 / 6220-A

6220  

Egito e Cruzeiro 3 dias no Nilo
7 dias / 7 refeições   desde

 1.090$
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Entrada aos templos · Luxor

EGITO

Cairo

Alexandria (Iti. 6230-A)

Edfu

Aswan
Kom Ombo

Luxor

2 1+

4

6230 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÅO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 31 Agosto 2019 1.155 1.145 1.550 1.300 1.290 1.800
1 Setembro ao 20 Dezembro 2019 1.560 1.550 2.110 1.725 1.715 2.350
21 ao 25 Dezembro 2019 + 1 ao 3 Janeiro 2020 1.965 1.955 2.820 2.185 2.175 3.110
26 ao 31 Dezembro 2019 2.175 2.165 3.025 2.465 2.455 3.390
4 Janeiro ao 31 Março 2020 1.590 1.580 2.195 1.770 1.760 2.425
Suplemento por pax iti. 6230-A  
(1 noite adicional em Cairo + Alexandria):
• 1 Abril ao 30 Setembro 2019 310 300 395 345 335 435
• 1 Outubro ao 20 Dezembro 2019 + 4 Janeiro ao 31 Março 2020 425 415 490 460 445 550
• 21 ao 24 Dezembro 2019 + 1 ao 3 Janeiro 2020 480 470 580 540 530 675
• 25 ao 31 Dezembro 2019 685 675 790 820 810 955
Crianças até 10 anos, 40% desconto em Triplo.

trabalhavam o entalhe de obeliscos; a represa de Aswan, 
uma das maiores do mundo; e passeio de “faluca”, típico 
barco a vela. Restante do dia livre. Acomodação a bordo.

DIA 7 ASWAN   CAIRO 
Café da manhã. Desembarque e traslado ao aeroporto e 
embarque em voo regular para o Cairo. Chegada e trasla-
do ao hotel. Resto do día livre. Pela noite possibilidade de 
visita opcional ao espetáculo de luz e som nas pirâmides 
de Giza. Acomodação.

DIA 8 CAIRO 
Café da manhã. Tempo livre até o horario do traslado ao 
aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

OU POSSIBILIDADE DE TOMAR EXTENSÃO 1 NOITE ADICIONAL EM  
CAIRO + EXCURSIÓN ALEJANDRÍA:

6230-A

com Alexandria
9 dias / 10 refeições desde

 1.465$

DIAS 1 AO 7 IGUAIS QUE ITI. 6230

DIA 8 CAIRO (Alexandria) MP 
Café da manhã. Saída a primeira hora da manha para a 
lendária cidade de Alexandria. Visita da cidade: a Bibliote-
ca de Alexandria, a nova Biblioteca, promovida pela Unes-
co, foi inaugurada em 2.003. Veremos o Pilar o Pompeyo, 
com seus mais de 25 m de altura, as Catacumbas de Kom 
O Shokafa. Prosseguiremos até o anfiteatro romano e o 
Palácio de Montazah. Almoço em restaurante marinheiro. 
Pela tarde saída para o Cairo, chegada e Acomodação. 

DIA 9 CAIRO 
Café da manhã. Tempo livre até o horario do traslado ao 
aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

DIA 1 CAIRO 
Chegada ao aeroporto do Cairo, assistência e traslado ao 
hotel. Acomodação.

DIA 2 CAIRO (Cidade y Piramides Giza) MP
Café da manhã. Visita de dia inteiro que inclui as pirâmi-
des de Quéops, Quéfren e Miquerinos (entrada ao interior 
das pirâmides não incluída); a Esfinge esculpida na rocha 
e o Instituto do Papiro. Almoço. Visita ao Museu Egípcio 
com a sua arte milenária e onde está exposto o tesouro 
do tumulo de Tutankhamon. Também está incluída visita à 
Cidadela de Saladino, rodeada por uma muralha e em cujo 
interior se encontra a Mesquita de Alabastro, construída 
seguindo o modelo das mesquitas otomanas de Constan-
tinopla. Fim da visita e tempo livre. Acomodação.

DIA 3  CAIRO   LUXOR (Vale dos Reis e Rainhas) PC
Café da manhã. Traslado ao aeroporto na primeira hora 
da manhã, para embarcar em voo com destino a Luxor. 
Chegada e traslado ao barco, embarque. Visita ao Vale 
dos Reis, onde se encon tram as tumbas dos principais fa-
raós. Não são permitidas explicações dentro das tumbas, 
portanto as explicações serão dadas pelo guia na parte 
externa (não será feita visita a tumba de Tutankamon, 
pois seus tesouros estão no Museu do Egito, no Cairo). 
Seguimos com a visita aos Colossos de Mennon, duas im-
pressionantes estatuas do Faraó Amenifis II; e ao templo 
da Rainha Hatshepsut, de ca minho ao Vale das Rainhas. 
Pensão Completa no barco. Acomodação a bordo.

DIA 4   LUXOR (Karnak) - EDFU PC
Estadia em regime de Pensão Completa a bordo. Pela ma-
nhã, visitar os templos de Luxor (dedicado ao deus Amon-
-Ra, o Deus Sol) e Karnark, impressionante variedade de 
templos e lagos sagrados. Navegação para Edfu e visitar o 
Templo de Hórus (deus representado por um falcão), um 
dos mais belos templos da era ptolomaica em um estado 
excepcional de preservação. Acomodação a bordo.

DIA 5   EDFU - KOM OMBO - ASWAN PC
Estadia em regime de Pensão Completa a bordo. Nave-
gação até Kom Ombo e visita ao maravilhoso templo, o 
único dedicado a dois deuses, Sobek e Haroesis, onde se 
encontra um Nilômetro (antigo sistema de medição do ní-
vel do Rio Nilo) e um crocodilo mumificado. Coninuamos 
nossa navegação até Aswan. À noite, desfrutaremos da 
festa das “chilabas” (as chilabas, túnicas árabes, podem 
ser compradas durante a viagem, a preços módicos, nos 
mercados locais). Acomodação a bordo.

DIA 6   ASWAN PC
Estadia em regime de Pensão Completa a bordo. Muito 
cedo, aqueles passageiros que desejarem podem reali-
zar uma excursão (opcional) de avião ao Templo de Abu 
Simbel. Desembarque e visita a Aswan com passeio ao 
Templo de Isis (Philae), que está numa ilha onde chega-
remos de lancha; a Pedreira de Granito com o Obelisco 
Inacabado, que nos mostra como os antigos egípcios 

SAÍDAS
Diárias (exceto Segundas-feiras).

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas sim mínimo de pessoas.
·  Passagem de avião Cairo-Luxor e Aswan-Cairo na classe 
Turista.

·  Assistência de língua hispana ao chegar no aeroporto.
·  Traslados conforme itinerário.
·  3 pernoites em Cairo nos hotéis indicados ou similares. 
·  4 pernoites de cruzeiro pelo Nilo em motonaves indicados 
ou similares.

·  Refeições segundo itinerário.
·  Guia acompanhante de habla hispana durante el cruzeiro 
pelo Nilo y guías locais para ás visitas em El Cairo.

·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  O percurso è para saídas Terças, Quintas-feiras e Sábados. 
Resto de saídas terão 1 noite em Cairo ao inicio e 2 noites 
após Cruzeiro Nilo.

· Ver informações na página 51.

VALOR AGREGADO SPECIAL TOURS
·  Guia acompanhante de língua hispana durante o cruzeiro 
pelo Nilo.

·  Dia completo visita do Cairo com a área das pirâmides, 
o Museu Egito, Cidadela de Saladino e a Mesquita de 
Alabrastro.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Cairo Mercure Le Sphinx 5* (Seleçåo) 
 Ramses Hilton 5* (Luxo)
Cruzeiro Nilo Princess Sarah / Nile Concerto 5* (Todos os Produtos) 
 Nie Alysaa / Nile Premium 5* (Todos os Produtos)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

ITI 6230 / 6230-A

6230  

Egito e Cruzeiro 4 dias no Nilo
8 dias / 9 refeições   desde

 1.155$
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Mesquita de Al-Sakhrah · Jerusalem

6300 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÅO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
3 ao 11 Abril 2019 925 820 1.395 1.030 925 1.570 1.445 1.350 2.245
17 ao 25 Abril 2019 1.155 1.060 1.620 1.300 1.205 1.860 1.675 1.570 2.465
1 Maio ao 10 Outubro 2019 945 855 1.435 1.040 955 1.600 1.475 1.375 2.290
16 ao 17 Outubro 2019 1.155 1.060 1.620 1.300 1.205 1.860 1.675 1.570 2.465
23 ao 24 Outubro 2019 945 855 1.435 1.040 955 1.600 1.475 1.375 2.290
30 Outubro 2019 ao 20 Fevereiro 2020 925 820 1.395 1.030 925 1.570 1.445 1.350 2.245
Crianças até 6 anos não possível; de 7 a 11 anos, 15% desconto em Triplo.

6300-M - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÅO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
3 ao 11 Abril 2019 1.905 1.695 3.070 2.080 1.955 3.350 2.640 2.415 4.265
17 ao 25 Abril 2019 2.130 1.935 3.295 2.350 2.235 3.640 2.870 2.630 4.480
1 Maio ao 10 Outubro 2019 1.925 1.725 3.110 2.090 1.985 3.380 2.675 2.435 4.305
16 ao 17 Outubro 2019 2.130 1.935 3.295 2.350 2.235 3.640 2.870 2.630 4.480
23 ao 24 Outubro 2019 1.925 1.725 3.110 2.090 1.985 3.380 2.675 2.435 4.305
30 Outubro 2019 ao 20 Fevereiro 2020 1.905 1.695 3.070 2.080 1.955 3.350 2.640 2.415 4.265
Crianças até 6 anos não possível; de 7 a 11 anos, 15% desconto em Triplo.

ISRAEL

Jerusalém

Mar Morto
(Iti. 6300-M)

Tel Aviv
(Iti. 6300-MB)

Belém

1
4

3

6300

Jerusalém
5 dias / 3 refeições desde

 925$
DIA 1 JERUSALÉM
Chegada ao aeroporto de Ben Gurion e traslado ao hotel. 
Restante do dia livre nesta cidade conhecida como a cida-
de eterna, de fascinantes historias e restos arqueolôgicos.. 
Acomodação. 

DIA 2 JERUSALÉM (Belém)  MP 
Café da manhã. Saída para o Monte das Oliveiras, onde 
teremos uma vista panorâmica da cidade. Continuação 
à Horta de Getsemaní para conhecer a Basílica da Ago-
nia. Visita ao Museu de Israel onde se localiza o Santuário 
do Livro e a Maqueta de Jerusalém na época de Jesus. 
Continuação ao Museu do Holocausto para sua visita. Pela 
tarde, saída para Belém, para visitar a Basílica da Nativi-
dade, a Gruta de São Jeronimo e a Igreja de Santa Cata-
rina (a visita de Belém poderá realizar-se na Sexta-feira 
ou Sábado pela tarde). Retorno para Jerusalém. Jantar e 
Acomodação.

DIA 3 JERUSALÉM  MP 
Café da manhã. Saída para o Monte Zión, para visitar 
o Túmulo do Rei David, o Cenáculo e a Abadia da Dor-
mição. Continuação para a cidade velha, onde realiza-
remos um percurso pelas 14 estações da Via Dolorosa, 
visitando a Igreja da Flagelação, a Capela da Condena, 
o Calvário e o Santo Sepulcro. Continuação através do 
Bairro Judaico e o Cardo Romano, até o Museu da Ci-
dadela de David com visita. Seguiremos para a cidade 
nova para realizar uma visita panorâmica dos principais 
pontos de interesse: a Kneset (Parlamento), a Residên-
cia Presidencial, o Teatro Municipal e Saída para Ein 
Karem para visitar o lugar de nascimento de São João 
Batista. Para finalizar, visita ao Muro das Lamentações. 
Jantar e Acomodação.

DIA 4 JERUSALÉM  MP 
Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais ou re-
alizar interessante excursão (opcional) ao Mar Morto e 
Massada. O Mar Morto é o ponto mais baixo da terra, fica 
a 400 m abaixo do nível do mar, é famoso pelas pro-
priedades curativas de suas águas e do seu barro negro. 
Massada, que significa fortaleza em hebraico, é um con-
junto de palácios e fortificações situado no cume uma 
montanha isolada na região oriental do deserto da Ju-
deia, próxima à costa do Mar Morto. Na atualidade, Mas-
sada é um importante lugar turístico e desde 2.001 faz 
parte do Patrimônio da Humanidade da Unesco. Jantar 
e Acomodação. 

DIA 5 JERUSALÉM 
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado 
ao aeroporto de Ben Gurion en Tel Aviv. Fim dos nossos  
serviços. ■

SAÍDAS
Iti. 6300: Quartas e Quintas-feiras. 
Iti. 6300-M: Quartas-feiras.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas. 
·  Assistência de língua hispana ao chegar no aeroporto. 
·  Traslados conforme itinerário. 
·  4 / 7 pernoites nos hotéis indicados ou similares, en função 
do itinerario escolhido. 

·  Refeições segundo itinerário. 
·  Em Jerusalém, visitas indicadas no itinerário com guias de 
lingua hispana.

·  Entradas dos monumentos indicados no itinerário. 
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
· Iti. 6300-M: Não opera do 9 ao 17 Outubro.
·  Ver informações na página 51.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Jerusalém Prima Park 4* (Tentação) 
 Leonardo 4* (Seleçåo) 
 Dan Panorama 4*S (Luxo)
Mar Morto Prima Oasis 3*S (Tentação) 
 Leonardo Plaza 4* (Seleçåo) 
 Herods 4*S (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

6300-M

com Mar Morto
8 dias / 6 refeições desde

 1.905$
DIAS 1 AO 4 IGUAIS QUE ITI. 6300

DIA 5 JERUSALÉM - MASSADA - MAR MORTO MP
Café da manhã. Saída pelo deserto de Judeia até Massa-
da. Subiremos no teleférico até a fortaleza do Rei Herodes, 
ultimo bastão da resistência judaica contra a ocupação ro-
mana e visita das escavações da época de Herodes. Ao 
descer, continuação ao hotel às margens do Mar Morto 
(este traslado poderá realizar-se com motorista de língua 
inglesa). Jantar e Acomodação.

DIA 6 MAR MORTO MP
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade em desfrutar da 
praia, os barros e as instalações do hotel. As águas deste 
mar, que por por seu alto grau de salinidade têm notáveis 
propriedades curativas, junto com o barro rico em mine-
rais, unido ao efeito climático, fazem da zona um inigualá-
vel balneário natural no que tratar diferentes doenças da 
pele, reumáticas e inclusive doenças respiratórias. Jantar 
e Acomodação.

DIA 7 MAR MORTO MP
Café da manhã. Dia libre para aprovechar ao máximo su 
estancia en este lugar o ponto mais baixo da terra, fica 
a 400 m abaixo do nível do mar. Jantar e Acomodação.

DIA 8 MAR MORTO - TEL AVIV 
Café da manhã. Traslado ao aeropuerto de Ben Gurión 
(este traslado poderá ser realizado com motorista em in-
glês). Fim dos nossos serviços. ■

(*) Estes traslados poderão ser realizado com motorista 
em inglês.

ITI 6300 / 6300-M / 6300-MB
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Jerusalém

Nazaret

Galileia

Mar Morto

Eilat

Tel Aviv

1

4

2

Belém

ISRAEL

Sais minerais · Mar Morto

6310 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÅO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 18 Abril 2019 2.380 2.340 3.195 2.580 2.505 3.515 2.975 2.880 4.210
25 Abril 2019 2.695 2.650 3.495 2.880 2.820 3.815 3.370 3.295 4.545
2 Maio ao 25 Julho 2019 2.445 2.380 3.225 2.600 2.540 3.535 3.025 2.945 4.220
1 ao 22 Agosto 2019 2.620 2.580 3.420 2.880 2.820 3.815 3.305 3.215 4.480
29 Agosto ao 3 Outubro 2019 2.445 2.380 3.225 2.600 2.540 3.535 3.025 2.945 4.220
10 ao 17 de Outubro 2019 2.695 2.650 3.495 2.880 2.820 3.815 3.370 3.295 4.545
31 Outubro 2019 ao 20 Fevereiro 2020 2.380 2.340 3.195 2.580 2.505 3.515 2.975 2.880 4.210
Sup. por pax iti. 6310-B (1 noite em Tel Aviv e traslados):
• 1 ao 30 Abril + 1 Junho 2019 ao 29 Fevereiro 2020 280 230 560 320 250 645 385 280 760
• 1 ao 31 Maio 2019 + 1 ao 31 Março 2020 300 240 580 345 280 675 435 310 830
Iti. 6310-MB: Sup. 5 jantares (3 em Jerusalém e 2 em Eilat) 155 175 300
Crianças até 6 anos não possível; de 7 a 11 anos, 15% desconto em Triplo.

Cesárea para visitar o Teatro Romano, a Cidade Cruzada e 
o Aqueduto. Continuamos pelo antigo Via Maris até chegar 
ao aeroporto de Tel Aviv para embarcar no voo com des-
tino a Eilat. Chegada e transfer até o hotel. Acomodação.

DIA 7 QUA EILAT (Petra)
Café da manhã. Saída em direção a Arava, fronteira Is-
rael/Jordânia (formalidades de imigração, para chegar a 
Petra). Visita à Cidade Rosa, capital dos Nabateus onde 
vamos conhecer os mais importantes e representativos 
monumentos esculpidos na pedra. O Tesouro, famoso e 
internacionalmente conhecido monumento que surge em 
um dos filmes de Indiana Jones, os Túmulos de cores, os 
Túmulos reais e o Mosteiro. Ao terminar a visita já de tar-
de, regresso a Eilat via fronteira de Arava. Acomodação.

DIA 8 QUI EILAT   TEL AVIV
Café da manhã. Transfer até o aeroporto para embarcar 
no voo com destino a Tel Aviv (chófer de fala inglesa). Fim 
dos nossos serviços. ■

Importante: O voo de regresso de Tel Aviv deve ser reser-
vado a partir das 16h.

OU POSSIBILIDADE DE TOMAR EXTENSÃO 1 NOITE ADICIONAL EM  
TEL AVIV:

6310-B

9 dias / 1 refeição desde
 2.660$

DIAS 1 AO 7 IGUAIS QUE ITI. 6310

DIA 8 EILAT  TEL AVIV 
Café da manhã. Transfer até o aeroporto (chofer de fala 
inglesa) para embarcar no voo com destino a Tel Aviv. 
Chegada e transfer até o hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 9 TEL AVIV 
Café da manhã. Transfer até o aeroporto Ben Gurión en Tel 
Aviv. Fim dos nossos serviços. ■

DIA 1 QUI JERUSALÉM
Chegada ao aeroporto de Ben Gurion. Transfer até o hotel. 
Acomodação.

DIA 2 SEX JERUSALÉM (Belém) MP
Café da manhã. Saída em direção ao Monte das Oliveiras, 
onde iremos ter uma vista panorâmica da cidade. Conti-
nuaremos até o Jardim de Getsemani para conhecer a Ba-
sílica da Agonia. Visita ao Museu de Israel com o Santuário 
do Livro e a Maquete de Jerusalém na época de Jesus e do 
Museu do Holocausto. Durante a tarde, saída em direção 
a Belém para visitar a Basílica da Natividade, a Gruta de 
São Jerónimo e a Igreja de Santa Catalina (a visita a Be-
lém pode ser feita Sábado à tarde). Regresso a Jerusalém. 
Jantar e Acomodação.

DIA 3 SÁB JERUSALÉM MP
Café da manhã. Visita ao Monte Zión com o Túmulo do 
Rei David, Cenáculo e a Abadia do Dormitório. Na cidade 
velha, vamos realizar um percurso pelas 14 estações da 
Via Dolorosa, com visita à Igreja da Flagelação, Capela da 
Condenação, Calvário e o Santo Sepulcro. Percurso pelo 
Bairro Judeu e o Cardo Romano até o Museu da Cidade-
la de David. Saída em direção à Cidade Nova com visita 
panorâmica dos principais pontos de interesse: a Kneset 
(Parlamento), a Residência Presidencial, o Teatro Munici-
pal e saimos em direção a Ein Karem para visitar o local 
de nascimento de São João Batista. Finalmente, visita ao 
Muro das Lamentações. Jantar e Acomodação.

DIA 4 DOM JERUSALÉM MP
Café da manhã. Dia livre. Hoje realizaremos uma visita 
muito interessante ao Mar Morto e Massada. Em Massa-
da, subimos em teleférico até a fortaleza do Rei Herodes, 
para visitar as escavações e restos arqueológicos. Jantar 
e Acomodação.

DIA 5 SEG JERUSALÉM - NAZARETH - GALILEA MP
Café da manhã. Saída através do Deserto da Judéia que 
rodeia Jericho. Vista panorâmica da cidade e do Monte da 
Tentação. Continuamos pelo Vale do Jordão até à Nazaré: 
visita da Basílica da Anunciação, a Carpintaria de São José 
e a Fonte da Virgem. Visita a Yadernit, sobre o Rio Jordão, 
local tradicional do batismo de Jesus. Através de Tiberias, 
chegada a Capernaum para visitar a antiga sinagoga e a 
Casa de São Pedro; Saída até Tabgha (milagre da multipli-
cação do pão e dos peixes) e ao Monte das Bem-Aventu-
ranças (Sermão da Montanha). Chegada ao hotel. Jantar 
e Acomodação.

DIA 6 TER GALILEA - TEL AVIV   EILAT (Mar Vermelho)
Café da manhã. Percurso pelas instalações do Kibutz. Sa-
ída em direção a Safed, cidade da Cabala e misticismo ju-
deu, para visita da Sinagoga de Josef Caro. Passamos por 
São João de Acre, para apreciar as fortificações mediavais 
e passamos também por Haifa para visitar o Santuário 
Bahai e os Jardins Persas. Vista Panorâmica desde o alto 
do Monte Carmelo e visita ao Mosteiro Carmelita. Saída até 

SAÍDAS
Quintas-feiras.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saidas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Assistente de fala hispana ao chegar ao aeroporto.
·  Transferes conforme itinerário.
·  7 / 8 noites de acomodação nos hotéis indicados ou similares 
em função do itinerário.

·  Refeições conforme itinerário.
·  Visitas conforme itinerário com guia acompanhante de fala 
hispana (exceto durante a estada no Mar Vermelho).

·  Entrada nos monumentos conforme itinerário.
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  As saídas do 18 Abril, 3 e 24 Outubro não operam.
·  Ver informações na página 51.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Jerusalém Prima Park 4* (Tentação) 
 Leonardo 4* (Seleçåo) 
 Dan Panorama 4*S (Luxo)
Galileia Kibbutz Hagoshrim 3*S (Todos os Produtos)
Eilat Leonard Royal Resort 4* (Tentação) 
 Leonard Plaza 4* (Seleçåo) 
 Herods Palace 4*S (Luxo)
Tel Aviv Sea Net 3* (Tentação) 
 Metropolitan 4* (Seleçåo) 
 Dan Panorama 4*S (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

ITI 6310 / 6310-B

6310  

Israel, Mar Morto, Mar Vermelho e Petra
8 dias / 1 refeição   desde

 2.380$



62

Fortificação militar · Acre

Templo de Bahai · Haifa

Jerusalém

Galileia

Mar Morto (Iti. 6311-M)

Eilat (Iti. 6311-R)

Tel Aviv

Haifa

Belém

Cesárea

1

1

3

ISRAEL

3

3

ITI 6311

DIA 3 QUI  GALILEIA - JERUSALÉM 
Café da manhã. Saída para o Monte das Bem-aventuran-
ças, lugar do Sermão da Montanha, e depois a Tabgha, 
lugar do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. 
Continuação para Cafarnaum e visita à antiga Sinagoga e 
à casa de São Pedro. Seguimos para Yardenit, lugar de ba-
tismo de Jesus. Visita a Nazaré: a Basílica da Anunciação, 
a Carpintaria de São José e a Fonte da Virgem. Seguire-
mos pelo vale do Jordão rodeando Jericó. Vista panorâ-
mica da cidade e do Monte das Tentações. Continuaremos 
até Jerusalém. Acomodação.

DIA 4 SEX  JERUSALÉM (Belém) 
Café da manhã. Saída para o Monte das Oliveiras, onde 
teremos uma vista panorâmica da cidade. Continuação à 
Horta de Getsemaní para conhecer a Basílica da Agonia 
(Igreja das Nações). Visita ao Museu de Israel com o San-
tuário do Livro e a Maqueta de Jerusalém na época de 
Jesus. Continuação ao Museu do Holocausto para sua vi-
sita. Pela tarde, saída para Belém, para visitar a Basílica da 
Natividade, a Gruta de São Jeronimo e a Igreja de Santa 
Catarina (à visita de Belem poderá ser feita em Sábado). 
Retorno para Jerusalém. Acomodação.

DIA 5 SÁB  JERUSALÉM 
Café da manhã. Saída para o Monte Zión e visita do Tú-
mulo do Rei David, o Cenáculo e a Abadia da Dormição. 
Continuação para a cidade velha, onde realizaremos um 
percurso pelas 14 estações da Via Dolorosa, visitando a 
Igreja da Flagelação, a Capela da Condena, o Calvário e 
o Santo Sepulcro. Continuação através do Bairro Judaico 
e o Cardo Romano, até o Museu da Cidadela de David 
com visita. Seguiremos para à cidade nova para realizar 
uma visita panorámica: a Kneset (Parlamento), a Resi-
dência Presidencial, o Teatro Municipal e Saída para Ein 
Karem para visitar o lugar de nascimento de São João 
Batista. Para finalizar, visita ao Muro das Lamentações. 
Acomodação.

DIA 6 DOM  JERUSALÉM
Café da manhã. Traslado ao aeroporto de Ben Gurion em 
Tel Aviv. Fim dos nossos serviços. ■

DIA 1 TER TEL AVIV 
Chegada e traslado ao hotel. Resto do dia libre para co-
meçar a conhecer Tel Aviv (maís conhocida como o Monte 
de Primavera), atualmente a cidade maís cosmopolita e 
cemtro cultural e econômico do pais, com uma animada 
vida noturna. Acomodação. 

DIA 2 QUA  TEL AVIV - GALILEIA (Cesárea - Haifa) MP
Café da manhã. Saída a Cesárea para visitar o aqueduto 
romano, a cidade dos cruzados e o anfiteatro. Saída para 
Haifa e visita panorâmica do Santuário Bahaí e os impre-
sionantes Jardins Persas. Continuação até Monte Carmelo 
e visita ao Mosteiro Carmelita. Seguimos para São João do 
Acre para apreciar às fortalezas Medievais. Saída para Sa-
fed, cidade da Cábala, onde visitaremos a antiga Sinagoga 
de Josef Caro. Seguiremos pelas montanhas da Galileia 
até nosso hotel. Jantar e Acomodação.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Assistência de língua hispana ao chegar no aeroporto.
·  Traslados conforme itinerário.
·  5 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
·  Refeições segundo itinerário.
·  Visitas indicadas no itinerário com guia acompanhante em 
português em saídas indicadas. (Restantes saídas com guia 
acompanhante de língua hispana).

·  Entradas dos monumentos indicados no itinerário.
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Ver itinerário de Meia Pensão (6311-MP) em nossa  
web www.specialtours.com.

· A saída do 8 Outubro não opera.
· Ver informações na página 51.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Tel Aviv Sea Net 3* (Tentação) 
 Metropolitan 4* (Seleçåo) 
 Dan Panorama 4*S (Luxo)
Galileia Kibbutz Hagoshrim 3* (Todos os Produtos)
Jerusalém Prima Park 4* (Tentação) 
 Leonardo 4* (Seleçåo) 
 Dan Panorama 4*S (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

6311  

Israel: Terra Santa
6 dias / 1 refeição   desde

 1.195$

6311 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÅO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
2 ao 9 Abril 2019 1.195 1.165 1.760 1.330 1.290 1.955 1.610 1.540 2.515
16 ao 23 Abril 2019 1.415 1.385 1.965 1.570 1.540 2.195 1.860 1.780 2.755
30 Abril ao 1 Outubro 2019 1.225 1.195 1.800 1.360 1.320 1.985 1.655 1.570 2.550
15 Outubro 2019 1.415 1.385 1.965 1.570 1.540 2.195 1.860 1.780 2.755
22 Outubro 2019 1.240 1.195 1.800 1.360 1.320 1.985 1.655 1.570 2.550
29 Outubro 2019 ao 18 Fevereiro 2020 1.195 1.165 1.760 1.330 1.290 1.955 1.610 1.540 2.515
25 Fevereiro ao 31 Março 2020 1.280 1.250 1.860 1.425 1.385 2.070 1.715 1.655 2.685
Iti. 6311-MP: Suplemento 3 Cenas em Jerusalém 85 115 240
Crianças até 6 anos não possível; de 7 a 11 anos, 15% desconto em Triplo.

SAÍDAS EM PORTUGUÊS
Iti. 6311-Port.

SAÍDAS EN ESPANHOL
Terças-feiras.

ABR 30 AGO 20
MAI 14 28 SET 3 17
JUN 11 25 OUT 1 15 29
JUL 9 23
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Entardecer no Mar Morto · Israel

6311-R

Extensão Mar Vermelho
9 dias / 1 refeição desde

 2.020$

6311-M

Extensão Mar Morto
9 dias / 4 refeições desde

 2.175$

DIAS 1 AO 5 IGUAIS QUE ITI. 6311

DIA 6 DOM JERUSALÉM - MAR MORTO  MP 
Café da manhã. Saída pelo deserto de Judeia até Massada. Subiremos no teleférico até a 
fortaleza do Rei Herodes, ultimo bastão da resistência judaica contra a ocupação romana 
e visita das escavações da época de Herodes. Ao descer, continuação ao hotel às mar-
gens do Mar Morto (este traslado poderá realizar-se com motorista de língua inglesa). 
Jantar e Acomodação.

DIA 7 SEG MAR MORTO  MP 
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade em desfrutar da praia, os barros e as instalações 
do hotel. As águas deste mar, que por por seu alto grau de salinidade têm notáveis pro-
priedades curativas, junto com o barro rico em minerais, unido ao efeito climático, fazem 
da zona um inigualável balneário natural no que tratar diferentes doenças da pele, reu-
máticas e inclusive doenças respiratórias. Jantar e Acomodação. 

DIA 8 TER MAR MORTO  MP 
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade em desfrutar da praia, os barros e as instalações 
do hotel. As águas deste mar, que por por seu alto grau de salinidade têm notáveis pro-
priedades curativas, junto com o barro rico em minerais, unido ao efeito climático, fazem 
da zona um inigualável balneário natural no que tratar diferentes doenças da pele, reu-
máticas e inclusive doenças respiratórias. Jantar e Acomodação.

DIA 9 QUA MAR MORTO - TEL AVIV 
Café da manhã. Traslado ao aeropuerto de Ben Gurión (este traslado poderá ser realizado 
com motorista em inglês). Fim dos nossos serviços. ■

DIAS 1 AO 5 IGUAIS QUE ITI. 6311

DIA 6 DOM JERUSALÉM   EILAT 
Café da manhã. Traslado ao aeropuerto e saída em voo a Eilat. Traslado ao hotel (este 
traslado poderá ser realizado com motorista em inglês). Acomodação. 

DÍAS 7 Y 8 SEG Y TER EILAT 
Café da manhã. Dia livre. Para os amantes do mergulho, possibilidade de desfrutar de um 
dos fundos marinhos multicoloridos mais bonitos do mundo. Acomodação. 

DIA 9 QUA EILAT   TEL AVIV 
Café da manhã. Traslado ao aeropuerto (este traslado poderá ser realizado com motoris-
ta em inglês). Fim dos nossos serviços. ■

Importante: È necessario reservar voo de saída de Tel aviv posterior às 16:00 horas.

OU POSSIBILIDADE DE TOMAR EXTENSÃO 1 NOITE ADICIONAL EM TEL AVIV:

6311-RB

10 dias / 1 refeição desde
 2.300$

DIAS 1 AO 8 IGUAIS QUE ITI. 6311-R

DIA 9 QUA EILAT   TEL AVIV 
Café da manhã. Traslado ao aeropuerto (este traslado poderá ser realizado com motoris-
ta em inglês). Saída em voo a Tel Aviv. Traslado ao hotel e Acomodação.

DIA 10 QUI TEL AVIV 
Café da manhã. Traslado ao aeropuerto Ben Gurión en el Aviv e Fim dos nossos serviços. ■

SAÍDAS
Terças-feiras.

NOSSO PREÇO INCLUI
Todo lo incluido no itinerario 6311 e adicionalmente: 
·  6311 -R/ 6311-RB. Passagem de avião Tel Aviv-Eilat-Tel Aviv 
na classe turista. 

·  3 / 4 pernoites em hoteis indicados ou similares em função 
do itinrario escohido. 

· Refeições segundo itinerário. 
·  6311-R. È necessario reservar voo de saída de Tel aviv 
posterior às 16:00 horas.

OBSERVAÇÕES
·  As saídas do 8 e 15 Outubro não operam.
· Ver informações na página 51.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Mar Morto Prima Oasis 3*S (Tentação) 
 Leonardo Plaza 4* (Seleçåo) 
 Herods 4*S (Luxo)
Eilat Leonard Royal Resort 4* (Tentação) 
 Leonard Plaza 4* (Seleçåo) 
 Herods Palace 4*S (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

6311-M - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 ao 9 Abril 2019 2.175 2.040 3.430
16 ao 23 Abril 2019 2.390 2.255 3.640
30 Abril ao 22 Outubro 2019 2.205 2.070 3.475
29 Outubro 2019 ao 18 Fevereiro 2020 2.175 2.040 3.430
25 Fevereiro ao 31 Março 2020 2.255 2.120 3.535
Iti. 6311-M-MP: Sup. 3 jantares em Jerusalém 85

6311-M - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 ao 9 Abril 2019 2.810 2.600 4.535
16 ao 23 Abril 2019 3.060 2.840 4.775
30 Abril ao 22 Outubro 2019 2.850 2.630 4.565
29 Outubro 2019 ao 18 Fevereiro 2020 2.810 2.600 4.535
25 Fevereiro ao 31 Março 2020 2.910 2.715 4.700
Iti. 6311-M-MP: Sup. 3 jantares em Jerusalém 240

Crianças até 6 anos não possível; de 7 a 11 anos, 15% desconto 
em Triplo.

6311-M - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÅO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 ao 9 Abril 2019 2.380 2.225 3.735
16 ao 23 Abril 2019 2.620 2.475 3.975
30 Abril ao 22 Outubro 2019 2.415 2.255 3.765
29 Outubro 2019 ao 18 Fevereiro 2020 2.380 2.225 3.735
25 Fevereiro ao 31 Março 2020 2.475 2.320 3.850
Iti. 6311-M-MP: Sup. 3 jantares em Jerusalém 115

6311-R - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 ao 9 Abril 2019 2.020 1.955 2.945
16 ao 23 Abril 2019 2.235 2.175 3.150
30 Abril ao 23 Julho 2019 2.050 1.985 2.985
30 Julho ao 20 Agosto 2.310 2.245 3.245
27 Agosto ao 15 Outubro 2.235 2.175 3.150
22 Outubro 2019 2.060 1.985 2.985
29 Outubro 2019 ao 18 Fevereiro 2020 2.020 1.955 2.945
25 Fevereiro ao 31 Março 2020 2.100 2.040 3.045
Iti. 6311-R-MP: Sup. 3 jantares em Jerusalém 85
Sup. por pax iti. 6311-RB:
• 1 ao 30 Abr + 1 Jun 2019 ao 29 Fev 2020 280 230 560
• 1 ao 31 Mai 2019 + 1 ao 31 Mar 2020 300 240 580

6311-R - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 ao 9 Abril 2019 2.695 2.590 4.140
16 ao 23 Abril 2019 2.945 2.830 4.380
30 Abril ao 23 Julho 2019 2.735 2.620 4.170
30 Julho ao 20 Agosto 3.025 2.910 4.460
27 Agosto ao 15 Outubro 2.945 2.830 4.380
22 Outubro 2019 2.735 2.620 4.170
29 Outubro 2019 ao 18 Fevereiro 2020 2.695 2.590 4.140
25 Fevereiro ao 31 Março 2020 2.800 2.705 4.305
Iti. 6311-R-MP: Sup. 3 jantares em Jerusalém 240
Sup. por pax iti. 6311-RB:
• 1 ao 30 Abr + 1 Jun 2019 ao 29 Fev 2020 385 280 760
• 1 ao 31 Mai 2019 + 1 ao 31 Mar 2020 435 310 830
Crianças até 6 anos não possível; de 7 a 11 anos, 15% desconto 
em Triplo.

6311-R - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÅO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 ao 9 Abril 2019 2.310 2.225 3.370
16 ao 23 Abril 2019 2.550 2.475 3.610
30 Abril ao 23 Julho 2019 2.340 2.255 3.400
30 Julho ao 20 Agosto 2.630 2.550 3.690
27 Agosto ao 15 Outubro 2.550 2.475 3.610
22 Outubro 2019 2.340 2.255 3.400
29 Outubro 2019 ao 18 Fevereiro 2020 2.310 2.225 3.370
25 Fevereiro ao 31 Março 2020 2.400 2.320 3.485
Iti. 6311-R-MP: Sup. 3 jantares em Jerusalém 115
Sup. por pax iti. 6311-RB:
• 1 ao 30 Abr + 1 Jun 2019 ao 29 Fev 2020 320 250 645
• 1 ao 31 Mai 2019 + 1 ao 31 Mar 2020 345 280 675
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ITI 6318

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Traslados conforme itinerário.
·  10 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
·  Refeições acordo itinerário.
·  Visitas indicadas no itinerário com guia em português 
(saídas indicadas). Restantes saídas com guia de língua 
hispana. Guia do dia 1 até dia 7 em Massada.

·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  As saídas del 15 Abril, 23 Setembro e 7 Outubro não operam.
· Ver informações na página 51.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Tel Aviv Sea Net 3* (Tentação) 
 Metropolitan 4* (Seleçåo) 
 Dan Panorama 4*S (Luxo)
Galileia Kibbutz Hagoshrim 3* (Todos os Produtos)
Jerusalém Prima Park 4* (Tentação) 
 Leonardo 4* (Seleçåo) 
 Dan Panorama 4*S (Luxo)
Mar Morto Prima Oasis 3*S (Tentação) 
 Leonardo Plaza 4* (Seleçåo) 
 Herods 4*S (Luxo)
Mar Vermelho Leonard Royal Resort 4* (Tentação) 
 Leonard Plaza 4* (Seleçåo) 
 Herods Palace 4*S (Luxo) 
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

DIA 8 SEG  MAR MORTO MP
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade em desfrutar 
da praia, os barros e as instalacões do hotel. Jantar e 
Acomodação. 

DIA 9 TER  MAR MORTO - EILAT MP
Café da manhã. Manha livre. Traslado a Eilat (este trasla-
do poderá ser realizado com motorista de lingua inglesa). 
Resto do dia livre. Jan tar e Acomodação.

DIA 10 QUA  EILAT MP
Café da manhã. Dia livre. Excursao opcional a Petra (na 
Jordania). Jantar e Acomodação.

DIA 11 QUI  EILAT   TEL AVIV
Café da manhã. Traslado ao aeropuerto (este traslado 
poderá ser realizado com motorista em inglês). Fim dos 
nossos serviços. ■

Importante: È necessario reservar voo de saída de Tel 
aviv posterior às 16:00 horas.

OU POSSIBILIDADE DE TOMAR EXTENSÃO 1 NOITE ADICIONAL EM  
TEL AVIV:

6318-B

12 dias / 6 refeições desde
 3.015$

DIA 11 QUA EILAT   TEL AVIV 
Desayuno. Traslado ao aeropuerto (se podrá realizar con 
chófer de habla inglesa) y salida en voo a Tel Aviv. Lle gada 
y traslado ao hotel. Alojamiento. 

DIA 12 QUI TEL AVIV 
Desayuno. Traslado ao aeropuerto Ben Gurión en el Tel 
Aviv y Fin de nuestros servicios. ■

DIA 1 SEG TEL AVIV 
Chegada e traslado ao hotel. Resto do dia livre. Acomodação.

DIA 2 TER TEL AVIV MP
Café da manhã. Saída para Jaffa e visita ao Bairro dos Ar-
tistas e o Mosteiro de São Pedro. Visita panorâmica de Tel 
Aviv: a rua Dizengoff, o Palácio da Cultura, o Museu de Tel 
Aviv com o Palácio de Justiça e a biblioteca municipal cen-
tral; a Praça dos Reis de Israel; e o Mercado de Camel. Visita 
do Museu da Diáspora. Tarde livre. Jantar e Acomodação.

DIA 3 QUA  TEL AVIV - GALILEIA (Cesareia - Haifa) MP
Café da manhã. Saída à Cesárea, Visita do aqueduto ro-
mano, a cidade dos cruzados e o anfiteatro. Em Haifa visi-
ta panorâmica do Santuário Bahaí e os Jardins Persas. No 
Monte Carmelo se visita o Mos teiro Carmelita. Seguimos 
à São João do Acre para ver às fortalezas Medievais, e à 
Safed, com vi sita à antiga Sinagoga de Josef Caro. Jantar 
e Acomodação.

DIA 4 QUI  GALILEIA - JERUSALÉM MP
Café da manhã. Saída para o Monte das Bem-aventuran-
ças e depois a Tabgha. Continuação para Cafarnaum e 
visita à antiga Sinagoga e à casa de São Pedro. Seguimos 
para Yardenit, lugar de batismo de Jesus. Visita a Nazaré: 
a Basílica da Anunciação, a Carpintaria de São José e a 
Fonte da Virgem. Seguiremos pelo vale do Jordão rode-
ando Jericó. Vista panorâmica da cidade e do Monte das 
Tentações. Chegada a Je rusalém. Jantar e Acomodação.

DIA 5 SEX  JERUSALÉM (Belém) MP
Café da manhã. Saída para o Monte das Oliveiras, com 
vista panorâmica da cidade; à Horta de Getsemaní e a Ba-
sílica da Agonia (Igreja das Nações). Visita ao Museu de 
Israel com o San tuário do Livro e a Maqueta de Jerusalém 
na época de Jesus. Continuação ao Museu do Holocausto 
para sua vi sita. Pela tarde, saída para Belém, para visitar a 
Basílica da Natividade, a Gruta de São Jeronimo e a Igreja 
de Santa Catarina. Jantar e Acomodação.

DIA 6 SÁB  JERUSALÉM MP
Café da manhã. Visita ao Monte Zión e o túmulo do Rei 
David, o Cenáculo e a Abadia da Dormição, à cidade velha, 
com percurso pelas 14 estações da Via Dolorosa, a Igreja 
da Flagelação, a Capela da Condena, o Calvário e o Santo 
Sepulcro. Continuação através do Bairro Judaico e o Car-
do Romano, até o Museu da Cidadela de David com vi sita. 
Vista panorâmica da cidade nova: a Kneset, a Residência 
Pre sidencial, o Teatro Municipal e Saída para Ein Karem 
para visitar o lugar de nascimento de São João Batista. 
Para finalizar, visita ao Muro das Lamentações. Jantar e 
Acomodação.

DIA 7 DOM  JERUSALÉM - MAR MORTO MP
Café da manhã. Saida à Massa da onde subiremos no te-
leferico até a fortaleza do Rei Herodes e visita das esca-
vações. Traslado ao Mar Morto (este traslado poderá ser  
realizado com motorista em inglês). Jantar e Acomodação.

6318  

Terra Santa com Mar Morto e Mar Vermelho
11 dias / 9 refeições   desde

 2.735$

6318 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÅO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 8 Abril 2019 2.735 2.620 3.745 3.005 2.890 4.220 3.630 3.430 5.305
22 Abril + 29 Julho ao 19 Agosto + 14 Outubro 2019 3.060 2.945 4.130 3.360 3.265 4.565 4.015 3.860 5.700
29 Abril ao 27 Maio +21 Outubro ao 18 Novembro 2019 2.830 2.725 3.825 3.090 3.015 4.315 3.715 3.525 5.385
3 Junho ao 22 Julho + 2 ao 16 Setembro 2019 2.735 2.620 3.745 3.005 2.890 4.220 3.630 3.430 5.305
26 Agosto + 30 Setembro 2019 2.830 2.725 3.825 3.090 3.015 4.315 3.715 3.525 5.385
25 Nov ao 9 Dez + 30 Dez 2019 ao 17 Fev 2020 2.735 2.620 3.745 3.005 2.890 4.220 3.630 3.430 5.305
16 ao 23 Dezembro 2019 2.830 2.725 3.825 3.090 3.015 4.315 3.910 3.715 5.615
Sup. por pax iti. 6318-B (1 noite em Tel Aviv e traslados):
• 1 ao 30 Abril + 1 Junho 2019 ao 29 Fevereiro 2020 280 230 560 320 250 645 385 280 760
• 1 ao 31 Maio 2019 + 1 ao 31 Março 2020 300 240 580 345 280 675 435 310 830
Crianças até 6 anos não possível; de 7 a 11 anos, 15% desconto em Triplo.

SAÍDAS EM PORTUGUÊS
Iti. 6318-Port.

SAÍDAS EN ESPANHOL
Segundas-feiras.

ABR 29 AGO 19
MAI 13 27 SET 16 30
JUN 10 24 OUT 14 28
JUL 8 22
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Mesquita de Al-Sakhrah · Jerusalem
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NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Assistência de língua hispana ao chegar no aeroporto.
·  Traslados conforme itinerário.
·  7 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
·  Refeições acordo itinerário.
·  Visitas indicadas no itinerário com guia acompanhante em 
português em saídas indicadas. (Restantes saídas com guia 
acompanhante de língua hispana).

·  Entradas dos monumentos indicados no itinerário.
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  A visita de Belém poderá realizar-se o dia siguente.
·  A saídas de 8 e 9 Outubro não operam.
·  Nas saídas de 3, 6 e 7 Outubro não e posible o opcional ao 
Mar Morto.

·  A acomodação poderá ser em Kibbutz ou Hotel em Nazaret.
·  O itinerario indicado corresponde a saídas em Segundas-feiras.
·  Ver informações na página 51. 

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Tel Aviv Sea Net 3* (Tentação) 
 Metropolitan 4* (Seleçåo) 
 Dan Panorama 4*S (Luxo)
Galileia Kibbutz Hagoshrim 3* (Todos os Produtos)
Jerusalém Prima Park 4* (Tentação) 
 Leonardo 4* (Seleçåo) 
 Dan Panorama 4*S (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

e o Cardo Romano, até o Museu da Cidadela de David 
com vi sita. Seguiremos para a cidade nova para realizar 
uma vi sita panorâmica: a Kneset (Parlamento), a Resi-
dência Pre sidencial, o Teatro Municipal. Saída para Ein 
Karem para visitar o lugar de nascimento de São João 
Batista. Para finalizar, visita ao Muro das Lamentações. 
Acomodação.

DIA 7 JERUSALEM
Café da manhã. Dia livre. Poderá realizar uma excursão 
opcional ao Mar Morto e Massada. Acomodação.

DIA 8 JERUSALEM - TEL AVIV
Café da manhã. Traslado ao aeroporto de Ben Gurion em 
Tel Aviv. Fim dos nossos serviços. ■

DIA 1 TEL AVIV
Chegada no aeroporto de Tel Aviv e traslado ao hotel. 
Resto do dia livre na cidade mais cosmopolita e centro 
cultural e econômico do pais. Acomodação.

DIA 2 TEL AVIV
Café da manhã e saída para Jaffa (Hope) para visitar o 
Bairro dos Artistas e o Mosteiro de São Pedro. Em seguida, 
visita panorâmica de Tel Aviv. Visitaremos a rua Dizengoff, 
o Palácio da Cultura, o Museu de Tel Aviv que abriga tam-
bém o Palácio de Justiça e a biblioteca municipal central; 
a Praça dos Reis de Israel, agora chamada de Yitzhak Ra-
bin; e o Mercado de Carmel. Visita ao Museu da Diáspora, 
dedicado à história das comunidades judaicas do mundo. 
Retorno ao hotel e tarde livre. Acomodação.

DIA 3 TEL AVIV - GALILEIA (Cesárea - Haifa) MP
Café da manhã. Saída à Cesárea para visitar o aquedu-
to romano, a cidade dos cruzados e o anfiteatro. Saída 
para Haifa, na ladeira do Monte Carmelo, vi sita panorâ-
mica do Santuário Bahaí e os impressionantes Jardins 
Persas. Continuação até Monte Carmelo e visita ao Mos-
teiro Carmelita. Seguimos para São João do Acre para 
apreciar às fortalezas Medievais. Saída para Safed, cidade 
da Cabala, onde visitaremos a antiga Sinagoga de Josef 
Caro. Seguiremos pelas montanhas da Galileia. Jantar e 
Acomodação.

DIA 4 GALILEIA - JERUSALEM
Café da manhã. Saída para o Monte das Bem-aventuran-
ças, lugar do Sermão da Montanha, e depois a Tabgha, 
lugar do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. 
Continuação para Cafarnaum e visita à antiga Sinagoga e 
à casa de São Pedro. Seguimos para Yardenit, lugar de ba-
tismo de Jesus. Visita a Nazaré: a Basílica da Anunciação, 
a Carpintaria de São José e a Fonte da Virgem. Seguire-
mos pelo vale do Jordão rodeando Jericó. Vista panorâ-
mica da cidade e do Monte das Tentações. Continuaremos 
até Jerusalém. Acomodação.

DIA 5 JERUSALEM (Belém)
Café da manhã. Saída para o Monte das Oliveiras, onde 
teremos uma vista panorâmica da cidade. Continuação à 
Horta de Getsemaní para conhecer a Basílica da Agonia 
(Igreja das Nações). Visita ao Museu de Israel com o San-
tuário do Livro e a Maqueta de Jerusalém na época de 
Jesus. Continuação ao Museu do Holocausto para sua vi-
sita. Pela tarde, saída para Belém, para visitar a Basílica da 
Natividade, a Gruta de São Jeronimo e a Igreja de Santa 
Catarina. Retorno para Jerusalém. Acomodação.

DIA 6 JERUSALEM
Café da manhã. Saída para o Monte Zión, para visitar o 
Túmulo do Rei David, o Cenáculo e a Abadia da Dormi-
ção. Continuação para a cidade velha, onde realizaremos 
um percurso pelas 14 estações da Via Dolorosa, visitando 
a Igreja da Flagelação, a Capela da Condena, o Calvário e 
o Santo Sepulcro. Continuação através do Bairro Judaico 

6320  

Grande Roteiro de Terra Santa
8 dias / 1 refeição   desde

 1.385$

ITI 6320

6320 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÅO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 11 Abril 2019 1.385 1.340 2.165 1.550 1.485 2.445 1.925 1.830 3.180
14 ao 25 Abril 2019 1.675 1.620 2.465 1.860 1.820 2.755 2.300 2.195 3.545
28 Abril ao 7 Outubro 2019 1.435 1.395 2.205 1.600 1.540 2.485 1.975 1.880 3.245
10 ao 17 Outubro 2019 1.675 1.620 2.465 1.860 1.820 2.745 2.300 2.195 3.545
20 ao 24 Outubro 2019 1.465 1.425 2.245 1.645 1.580 2.550 2.005 1.925 3.320
27 Outubro 2019 ao 20 Fevereiro 2020 1.385 1.340 2.165 1.550 1.485 2.445 1.925 1.830 3.180
23 Fevereiro ao 31 Março 2020 1.455 1.425 2.320 1.655 1.610 2.610 2.060 1.995 3.390
Iti. 6320-MP. Suplemento Meia Pensão  
(5 Jantares: 1 Jantar em Tel Aviv e 4 em Jerusalém) 135 175 375

Crianças até 6 anos não possível; de 7 a 11 anos, 15% desconto em Triplo.

SAÍDAS EN ESPANHOL
Segundas, Tercas, Quartas, Quintas-feiras e Domingos.
Segundas-feiras 2 noites em Tel Aviv, 1 noite em Galileia,  

4 noites em Jerusalém
Terças-feiras 1 noite em Tel Aviv, 1 noite em Galileia,  

4 noites em Jerusalém e 1 noite em Tel Aviv
Quartas-feiras 1 noite em Tel Aviv, 4 noites em Jerusalém,  

1 noite em Galileia e 1 noite em Tel Aviv
Quintas-feiras 4 noites em Jerusalém, 1 noite em Galileia  

e 2 noites em Tel Aviv
Domingos 3 noites em Tel Aviv, 1 noite em Galileia  

e 3 noites em Jerusalém

SAÍDAS EM PORTUGUÊS
Iti. 6320-Port.

ABR 28 29 AGO 18 19
MAI 12 13 26 27 SET 1 2 15 16 29 30
JUN 9 10 23 24 OUT 13 14 27 28
JUL 7 8 21 22
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OU POSSIBILIDADE DE TOMAR EXTENSÃO A MAR MORTO:

6400-A

8 dias / 9 refeições desde
 1.520$

DIAS 1 AO 4 IGUAIS QUE ITI. 6400

DIA 5 AMMAN - MAR MORTO MP
Café da manhã. Traslado pela estrada do deserto até Mar 
Morto. Chegada. Jantar e Acomodação.

DIA 6 MAR MORTO MP
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade em desfrutar da praia, 
os barros e as instalações do hotel. As águas deste mar, que 
por seu alto grau de salinidade têm notáveis propriedades 
curativas, junto com o barro rico em minerais, unido ao efeito 
climático, fazem da zona um inigualável balneário natural no 
que tratar diferentes doenças da pele, reumáticas e inclusive 
doenças respiratórias. Jantar e Acomodação.

DIA 7 MAR MUERTO MP
Café da manhã. Dia livre para disfrutar do Mar Morto. Jan-
tar e Acomodação. 

DIA 8 MAR MUERTO- AMMÁN 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto de Amman para 
sair em avião a sua cidade de origem. Fim dos nossos 
serviços. ■

DDIA 1 AMMAN
Chegada ao aeroporto de Amman. Assistência e traslado 
ao hotel. Resto do dia livre na capital do reino Hache-
mita da Jordânia, centro comercial e industrial do pais. 
Acomodação.

DIA 2  AMMAN (Ajlun - Jerash)  PC
Café da manhã. Saída para realizar uma visita ao Caste-
lo de Ajlun, fortaleza construída em 1.185 e reconstruída 
mais tarde no século XIII pelos mamelucos depois da 
sua destruição pelos mongóis. E um castelo da época 
dos cruzados, no alto da montanha e desde onde é 
possível contemplar uma maravilhosa vista. Almoço. A 
continuação, realizaremos a visita de Jerash, uma das 
cidades da Decápolis. Visitaremos o Arco do Triunfo, a 
praça oval, o cardo, a colunata, o templo da Afrodite 
e, para terminar, o teatro. A conservação das ruínas de 
Jerash ainda surpreende atualmente, já que é possível 
ter uma ideia perfeita de como eram as cidades na 
época. Ao finalizar a visita, regresso a Amman. Jantar 
e Acomodação.

DIA 3  AMMAN - MADABA - MT NEBO - MAR MORTO - PETRA PC
Café da manhã. Saída para realizar um breve percurso pa-
norâmico da cidade de Amman. Continuação a Madaba, 
para visitar a Igreja Ortodoxa de São Jorge, onde esta lo-
calizado o primeiro mapa-mosaico da Palestina. Almoço. 
Continuação ao Monte Nebo, para admirar a vista pano-
râmica do Vale do Jordão e do Mar Morto desde a mon-
tanha. Continuação ao Mar Morto com tempo livre para 
poder tomar um banho. Pela tarde, continuação a Petra. 
Jantar e Acomodação.

DIA 4  PETRA - AMMAN PC
Café da manhã. Dia inteiro dedicado a visita do sitio 
arqueolôgico e conjunto monumental único de Petra, 
a “Cidade Rosa”, capital dos Nabateus. Chegada a tra-
vés do desfiladeiro, e durante a visita, co nheceremos 
os mais importantes e representativos mo numentos 
esculpidos na rocha pelos Nabateus: o Tesou ro (ou 
Khazneh), famoso e internacionalmente conhecido 
monumento mostrado em cenas do filme de Indiana 
Jones; os túmulos de Cores; os túmulos Reais; o Mos-
teiro (our Deir); etc. Almoço in cluído dentro da cidade 
antiga, Patrimônio da Humanida de. Petra e um dos 
lugares do mundo em que se deve ir ao menos uma 
vez na vida. Petra é uma das novas sete maravilhas do 
mundo moderno. Ao fim da visita, regresso a Amman. 
Jantar e Acomodação.

DIA 5 AMMAN
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado ao 
aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

6400-Port  

Romanos e Nabateus
5 dias / 6 refeições   desde

 695$

6400 - PREÇOS EM USD POR PAX ECONOMY TENTAÇÃO SELEÇÅO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
3 Abril ao 9 Junho 2019 770 770 955 955 955 1.240 1.145 1.145 1.560 1.320 1.320 1.830
12 Junho ao 28 Agosto 2019 695 695 895 855 855 1.115 1.010 1.010 1.375 1.135 1.135 1.600
1 Setembro ao 18 Dezembro 2019 770 770 955 955 955 1.240 1.145 1.145 1.560 1.320 1.320 1.830
22 + 29 Dezembro 2019 1.050 1.050 1.225 1.240 1.240 1.520 1.425 1.425 1.840 1.600 1.600 2.110
25 Dez 2019 + 5 Jan + 1 ao 8 Mar 2020 770 770 955 955 955 1.240 1.145 1.145 1.560 1.320 1.320 1.830
8 Janeiro ao 26 Fevereiro 2020 695 695 895 855 855 1.115 1.010 1.010 1.375 1.135 1.135 1.600
Crianças até 11 anos, 15% desconto em Triplo.

6400-A - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÅO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
3 Abril ao 9 Junho 2019 1.705 1.705 2.540 1.895 1.895 2.860 2.255 2.255 3.440
12 Junho ao 28 Agosto 2019 1.520 1.520 2.330 1.760 1.760 2.590 1.985 1.985 3.110
1 Setembro ao 18 Dezembro 2019 1.705 1.705 2.540 1.895 1.895 2.860 2.255 2.255 3.440
22 + 29 Dezembro 2019 1.985 1.985 2.820 2.175 2.175 3.140 2.540 2.540 3.725
25 Dezembro 2019 + 5 Janeiro + 1 ao 8 Março 2020 1.705 1.705 2.540 1.895 1.895 2.860 2.255 2.255 3.440
8 Janeiro ao 26 Fevereiro 2020 1.600 1.600 2.415 1.760 1.760 2.675 2.070 2.070 3.215
Crianças até 11 anos, 15% desconto em Triplo.

SAÍDAS EM PORTUGUÊS
Quartas-feiras e Domingos.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Assistência de língua hispana ao chegar no aeroporto.
·  Traslados conforme itinerário. Para iti. 6400-A traslados do 
Mar Morto em inglês.

·  4 ou 7 pernoites nos hotéis indicados ou similares em função 
ao itinerario escolhido.

·  Refeições segundo itinerário escolhido.
·  Visitas indicadas no itinerário com guia acompanhante em 
português (exceto no Mar Morto que não tem guia).

·  Entradas dos monumentos indicados no itinerário.
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Ver informações na página 51.

VALOR AGREGADO SPECIAL TOURS
·  Petra: Almoço no interior do recinto Patrimônio  
da Humanidade, no extraordinário restaurante  
Le Basim-Crowne Plaza.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Amman Liwan / Meneur / Al Fanar  3* (Economy) 
 Days Inn / Cham / Sulaf  3*S (Tentação) 
 Bristol / Lamdmark / Holiday I. 4* (Seleçåo) 
 Millenium / Kempinski / Marriott  5* (Luxo)
Petra Maison / Petra Plc / Amra 3* (Economy) 
 Sella / Tetra Tree / P Quatro 4* (Tentação) 
 Nabatean / Hayat Zaman / Old Village 4* (Seleçåo) 
 Movenpick / Marriott  5* (Luxo)
M. Morto Holiday Inn  4* (Tentação)  
 Holiday Inn 4* (Seleçåo)  
 Movenpick 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

ITI 6400-Port
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O Mosteiro · Petra

Arco de pedra em Wadi Rum · Jordânia

JORDÂNIA

Wadi Rum

Ajlun
Jerash

2

Amman
2 1+

Madaba

Mar Morto

Petra

erosão com as rochas e a areia. Ao finalizar a visita, Almoço 
incluído e regresso a Amman. Jantar e Acomodação.

DIA 6 AMMAN 
Café da manhã. Tempo livre até o horario do traslado ao 
aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

DIA 1 AMMAN
Chegada no aeroporto de Amman e traslado ao hotel. 
Resto do dia livre e Acomodação.

DIA 2  AMMAN (Ajlun - Jerash) PC
Café da manhã. Saída para realizar uma visita ao Caste-
lo de Ajlun, fortaleza construída em 1.185 e reconstruída 
mais tarde no século XIII pelos mamelucos depois da 
sua destruição pelos mongóis. E um castelo da época 
dos cruzados, no alto da montanha e desde onde é 
possível contemplar uma maravilhosa vista. Almoço. A 
continuação, realizaremos a visita de Jerash, uma das 
cidades da Decápolis. Visitaremos o Arco do Triunfo, a 
praça oval, o cardo, a colunata, o templo da Afrodite 
e, para terminar, o teatro. A conservação das ruínas de 
Jerash ainda surpreende atualmente, já que é possível 
ter uma ideia perfeita de como eram as cidades na 
época. Ao finalizar a visita, regresso a Amman. Jantar 
e Acomodação.

DIA 3  AMMAN - MADABA - MT NEBO - MAR MORTO - PETRA PC
Café da manhã. Saída para realizar um breve percurso pa-
norâmico da cidade de Amman. Continuação a Madaba, 
para visitar a Igreja Ortodoxa de São Jorge, onde esta lo-
calizado o primeiro mapa-mosaico da Palestina. Almoço. 
Continuação ao Monte Nebo, para admirar a vista pano-
râmica do Vale do Jordão e do Mar Morto desde a mon-
tanha. Continuação ao Mar Morto com tempo livre para 
poder tomar um banho. Pela tarde, continuação a Petra. 
Jantar e Acomodação.

DIA 4 PETRA PC
Café da manhã. Dia inteiro dedicado a visita do sitio ar-
queolôgico e conjunto monumental único de Petra, a 
“Cidade Rosa”, capital dos Nabateus. Chegada a través 
do desfiladero, e durante a visita, co nheceremos os mais 
importantes e representativos mo numentos esculpidos na 
rocha pelos Nabateus: o Tesou ro (ou Khazneh), famoso 
e internacionalmente conhecido monumento mostrado 
em cenas do filme de Indiana Jones; os túmulos de Cores; 
os túmulos Reais; o Mosteiro (our Deir); etc. Almoço in-
cluido dentro da cidade antiga, Patrimônio da Humanida-
de. Petra e um dos lugares do mundo em que se deve ir 
ao menos uma vez na vida. Petra è uma das novas sete 
maravilhas do mundo moderno. Ao fim da visita, regresso 
ao hotel. Jantar e Acomodação. 

DIA 5 PETRA - WADI RUM - AMMAN PC
Café da manhã. Saída para a vizinha Al Beida, conhecida 
como “a Pequena Petra”, visita deste caravançarais. Con-
tinuação a Wadi Rum. tamém conhecido como o Vale da 
Lua, é un vale cortado no arenito e rocha de granito, no Sul 
da Jordânia. Depois de 1 hora e meia de caminho, chegare-
mos ao deserto de Lawrence da Arábia. A visita tem dura-
ção de duas horas e se realiza em veículos 4x4 conduzidos 
por beduínos (6 pessoas por carro). Consiste numa peque-
na incursão na paisagem lunar deste deserto. Em nosso 
passeio observaremos as maravilhas que fez a natureza e a 

6401-Port  

Maravilhas de Jordânia
6 dias / 8 refeições   desde

 810$

SAÍDAS EM PORTUGUÊS
Quartas-feiras e Domingos.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Assistência de língua hispana ao chegar no aeroporto.
·  Traslados conforme itinerário.
·  5 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
·  Refeições segundo itinerário.
·  Visitas indicadas no itinerário com guia acompanhante em 
português.

·  Entradas dos monumentos indicados no itinerário.
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Ver informações na página 51.

VALOR AGREGADO SPECIAL TOURS
·  Petra: Almoço no interior do recinto Patrimônio  
da Humanidade, no extraordinário restaurante  
Le Basim-Crowne Plaza.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Amman Liwan / Meneur / Al Fanar  3* (Economy) 
 Days Inn / Cham / Sulaf  3*S (Tentação) 
 Bristol / Lamdmark / Holiday I. 4* (Seleçåo) 
 Millenium / Kempinski / Marriott  5* (Luxo)
Petra Maison / Petra Plc / Amra 3* (Economy) 
 Sella / Tetra Tree / P Quatro 4* (Tentação) 
 Nabatean / Hayat Zaman / Old Village 4* (Seleçåo) 
 Movenpick / Marriott  5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

ITI 6401-Port

6401 - PREÇOS EM USD POR PAX ECONOMY TENTAÇÃO SELEÇÅO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
3 Abril ao 9 Junho 2019 915 915 1.135 1.145 1.145 1.500 1.435 1.435 1.945 1.635 1.635 2.280
12 Junho ao 28 Agosto 2019 810 810 1.010 1.010 1.010 1.320 1.185 1.185 1.655 1.340 1.340 1.925
1 Setembro ao 27 Novembro 2019 915 915 1.135 1.145 1.145 1.500 1.435 1.435 1.945 1.635 1.635 2.280
1 ao 18 Dezembro 2019 875 875 1.090 1.080 1.080 1.425 1.280 1.280 1.790 1.435 1.435 2.090
22 + 29 Dezembro 2019 1.195 1.195 1.415 1.425 1.425 1.780 1.715 1.715 2.225 1.915 1.915 2.560
25 Dezembro 2019 915 915 1.135 1.145 1.145 1.500 1.435 1.435 1.945 1.635 1.635 2.280
5 Janeiro 2020 915 915 1.135 1.145 1.145 1.500 1.435 1.435 1.945 1.635 1.635 2.280
8 Janeiro ao 26 Fevereiro 2020 810 810 1.010 1.010 1.010 1.320 1.185 1.185 1.655 1.340 1.340 1.925
1 ao 8 Março 2020 875 875 1.090 1.080 1.080 1.425 1.280 1.280 1.790 1.435 1.435 2.090
Crianças até 11 anos, 15% desconto em Triplo.
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Arco de pedra em Wadi Rum · Jordânia

Restos arqueológicos · Jerash
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DIA 4 PETRA PC
Café da manhã. Dia inteiro dedicado a visita de Petra, 
a “Cidade Rosa”, capital dos Nabateus. Conheceremos 
os mais importantes e representativos mo numentos: o 
Tesou ro; os túmulos de Cores; os túmulos Reais; o Mos-
teiro; etc. Almoço in cluido dentro da cidade antiga, Patri-
mônio da Humanida de. Ao fim da visita, regresso ao hotel. 
Jantar e Acomodação. 

DIA 5 PETRA - WADI RUM PC
Café da manhã. Saída para a vizinha Al Beida, conhecida 
como “a Pequena Petra”, visita deste caravançarais. Conti-
nuação a Wadi Rum. Depois de 1 hora e meia de caminho, 
chegaremos ao deserto de Lawrence da Arábia. A visita 
tem duração de duas horas e se realiza em veículos 4x4 
conduzidos por beduínos (6 pessoas por carro). Consiste 
numa pequena incursão na paisagem lunar deste deserto. 
Em nosso passeio observaremos as maravilhas que fez a 
natureza e a erosão com as rochas e a areia. Ao finalizar a 
visita, traslado ao acampamento onde poderemos desfru-
tar de uma experiência única. Almoço, Jantar e Acomoda-
ção em tendas de acampamento, sob a luz da lua.

DIA 6 WADI RUM - MAR MORTO MP
Café da manhã. Saída ao Mar Morto e dia livre. Possibili-
dade em desfrutar da praia, os barros e as instalações do 
hotel. As águas deste mar, que por por seu alto grau de 
salinidade têm notáveis propriedades curativas, junto com 
o barro rico em minerais, unido ao efeito climático, fazem 
da zona um inigualável balneário natural no que tratar di-
ferentes doenças da pele, reumáticas e inclusive doenças 
respiratórias. Jantar e Acomodação. 

DIA 7 MAR MORTO- AMMAN 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto de Amman para 
sair em avião a sua cidade de origem. Fim dos nossos 
serviços. ■ 

IMPORTANTE: È necessario reservar voo de saída de 
Amman posterior às 12:00 horas.

DIA 1 AMMAN
Chegada no aeroporto de Amman e traslado ao hotel. 
Resto do dia livre e Acomodação.

DIA 2  AMMAN (Ajlun - Jerash) PC
Café da manhã. Saída para realizar uma visita ao Caste-
lo de Ajlun, fortaleza construída em 1.185 e reconstruída 
mais tarde no século XIII pelos mamelucos depois da sua 
destruição pelos mongóis. E um castelo da época dos 
cruzados, no alto da montanha e desde onde é possível 
contemplar uma maravilhosa vista. Almoço. A continua-
ção, realizaremos a visita de Jerash, uma das cidades da 
Decápolis. Visitaremos o Arco do Triunfo, a praça oval, o 
cardo, a colunata, o templo da Afrodite e, para terminar, o 
teatro. A conservação das ruínas de Jerash ainda surpre-
ende atualmente, já que é possível ter uma ideia perfeita 
de como eram as cidades na época. Ao finalizar a visita, 
regresso a Amman. Jantar e Acomodação.

DIA 3  AMMAN - MADABA - MT NEBO - UMM EN RASSAS - PETRA PC
Café da manhã. Saída para realizar um breve percurso pa-
norâmico da cidade de Amman. Continuação a Madaba, 
para visitar a Igreja Ortodoxa de São Jorge, onde esta lo-
calizado o primeiro mapa-mosaico da Palestina. Almoço. 
Continuação ao Monte Nebo, para admirar a vista panorâ-
mica do Vale do Jordão e do Mar Morto desde a monta-
nha. Saída para visitar Umm Er Rasas, antigo acampamen-
to romano dos séculos III ao XI, com vestígios romanos, 
bizantinos e as primeiras épocas muçulmanas;alguns 
deles são solos de mosaico em boas condições, destacan-
do a igreja de San Esteban. Continuação a Petra. Jantar e 
Acomodação.

6402-Port  

Mágica Jordânia
7 dias / 9 refeições   desde

 925$

SAÍDAS
Quartas-feiras e Domingos.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Assistência de língua hispana ao chegar no aeroporto.
·  Traslados conforme itinerário.
·  6 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
·  Refeições segundo itinerário.
·  Visitas indicadas no itinerário com guia acompanhante em 
português, exceto em Wadi Rum e Mar Morto.

·  Entradas dos monumentos indicados no itinerário.
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Ver informações na página 51.

VALOR AGREGADO SPECIAL TOURS
·  Petra: Almoço no interior do recinto Patrimônio da 
Humanidade no extraordinário restaurante Le Basim-Crowne 
Plaza. 

·  Wadi Rum: O acampamento dispõe de habitações com 
banhos privados.

ITI 6402-Port

6402 - PREÇOS EM USD POR PAX ECONOMY TENTAÇÃO SELEÇÅO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
3 Abril ao 9 Junho 2019 1.100 1.100 1.415 1.405 1.405 1.840 1.745 1.745 2.370 1.965 1.965 2.745
12 Junho ao 28 Agosto 2019 925 925 1.215 1.135 1.135 1.540 1.350 1.350 1.935 1.475 1.475 2.195
1 Setembro ao 27 Novembro 2019 1.100 1.100 1.415 1.405 1.405 1.840 1.745 1.745 2.370 1.965 1.965 2.745
1 ao 18 Dezembro 2019 990 990 1.310 1.215 1.215 1.665 1.465 1.465 2.090 1.600 1.600 2.370
22 Dezembro 2019 1.385 1.385 1.695 1.685 1.685 2.120 2.030 2.030 2.650 2.245 2.245 3.025
25 Dezembro 2019 1.100 1.100 1.415 1.405 1.405 1.840 1.745 1.745 2.370 1.965 1.965 2.745
29 Dezembro 2019 1.385 1.385 1.695 1.685 1.685 2.120 2.030 2.030 2.650 2.245 2.245 3.025
5 Janeiro 2020 1.100 1.100 1.415 1.405 1.405 1.840 1.745 1.745 2.370 1.965 1.965 2.745
8 Janeiro ao 26 Fevereiro 2020 925 925 1.215 1.135 1.135 1.540 1.350 1.350 1.935 1.475 1.475 2.195
1 ao 8 Março 2020 990 990 1.310 1.215 1.215 1.665 1.465 1.465 2.090 1.600 1.600 2.370
Crianças até 11 anos, 15% desconto em Triplo.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Amman Liwan / Meneur / Al Fanar  3* (Economy) 
 Days Inn / Cham / Sulaf  3*S (Tentação) 
 Bristol / Lamdmark / Holiday I. 4* (Seleçåo) 
 Millenium / Kempinski / Marriott  5* (Luxo)
Petra Maison / Petra Plc / Amra 3* (Economy) 
 Sella / Tetra Tree / P Quatro 4* (Tentação) 
 Nabatean / Hayat Zaman / Old Village 4* (Seleçåo) 
 Movenpick / Marriott  5* (Luxo)
Wadi Rum Sun City Sun (Todos os Produtos)
M. Morto Dead Sea Spa 4* (Tentação)  
 Holiday Inn 4* (Seleçåo)  
 Movenpick 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.
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O Mosteiro · Petra

Santo Sepulcro · Jerusalem

ISRAEL
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JORDÂNIA
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1 1+
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DIA 7 QUA PETRA - AMMAN (240 KM) MP
Café da manhã. Dia completo dedicado a visitar a cidade 
rosa, a capital dos Nabateus. Durante a visita, vamos co-
nhecer os mais importantes e representativos monumen-
tos esculpidos na pedra. O Tesouro, famoso e internacio-
nalmente conhecido monumento que surge em um dos 
filmes de Indiana Jones, os Túmulos de cores, os Túmulos 
reais e o Mosteiro. Petra é um daqueles lugares no mundo 
que temos que ir pelo menos 1 vez na vida. Ao terminar 
a visita durante a tarde, transfer até Amman. Jantar e 
Acomodação.

DIA 8 QUI AMMAN
Café da manhã. Transfer até o aeroporto. Fim dos nossos 
serviços. ■

IMPORTANTE: O voo de regresso desde Tel Aviv deve ser 
reservado apartir das 16h.

DIA 1 QUI JERUSALEM
Chegada ao aeroporto de Ben Gurión. Transfer até o hotel. 
Acomodação.

DIA 2 SEX JERUSALEM (BELÉM)  MP
Café da manhã. Saída em direção ao Monte das Oliveiras, 
onde iremos ter uma vista panorâmica da cidade. Continua-
remos até o Jardim de Getsemani à Basílica da Agonia. Visi-
ta ao Museu de Israel com o Santuário do Livro e a Maquete 
de Jerusalem na época de Jesus e do Museu do Holocausto. 
Durante a tarde, saída em direção a Belém para visitar a 
Basílica da Natividade, a Gruta de São Jerónimo e a Igreja 
de Santa Catalina (a visita a Belém pode ser feita Sábado à 
tarde). Regresso a Jerusalem. Jantar e Acomodação.

DIA 3 SAB JERUSALEM MP
Café da manhã. Visita ao Monte Zión com o Túmulo do 
Rei David, Cenáculo e a Abadia do Dormitório. Na cidade 
velha, vamos realizar um percurso pelas 14 estações da 
Via Dolorosa, com visita à Igreja da Flagelação, Capela da 
Condenação, Calvário e o Santo Sepulcro. Percurso pelo 
Bairro Judeu e o Cardo Romano até o Museu da Cidade-
la de David. Saída em direção à Cidade Nova com visita 
panorâmica dos principais pontos de interesse: a Kneset 
(Parlamento), a Residência Presidencial, o Teatro Munici-
pal e saimos em direção a Ein Karem para visitar o local 
de nascimento de São João Batista. Finalmente, visita ao 
Muro das Lamentações. Jantar e Acomodação.

DIA 4 DOM JERUSALEM MP
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos uma visita opcional 
muito interessante ao Mar Morto e Massada. O Mar Mor-
to é o ponto mais baixo do planeta terra, está a 400 m 
abaixo do nivel do mar. Em Massada, subimos em telefé-
rico até a fortaleza do Rei Herodes, para visitar as escava-
ções e restos arqueológicos; desde 2.001 foi catalogada 
como Património da Humanidade pela UNESCO. Jantar e 
Acomodação.

DIA 5 SEG JERUSALEM – AMMAN (250 Km) MP
Café da manhã. Saída até à Ponte Sheikh Hussein, fronteira 
Israel/Jordânia, após formalidades de imigração, continu-
aremos para visitar Jerash, uma das cidades de Decápolis. 
Jerash está localizada a norte de Amã, aproximadamente 
a 45 Km (1 hora de distância de carro). Durante a excursão, 
vamos visitar o Arco do Triunfo, a Praça Oval, o Cardo, a 
Columnata, o Templo Afrodita e ainda, o Teatro Romano, 
com uma acústica maravilhosa. Ao terminar a visita, segui-
mos em direção a Amman. Jantar e Acomodação.

DIA 6 MAR AMMAN - PETRA (290 Km) MP
Café da manhã. Saída para uma breve vista panorâmica 
da cidade de Amman. Continuamos até Madaba para visi-
tar a Igreja Ortodoxa de São Jorge, onde está o primeiro 
mapa-mosaico da Terra Santa. Seguimos para o Monte 
Nebo para admirar a vista panorâmica do Vale do Jordão 
e do Mar Morto desde a montanha. Durante a tarde, conti-
nuamos até Petra. Chegada, Jantar e Acomodação.

6640  

Jerusalém e Petra
8 dias / 6 refeições   desde

 1.860$

SAÍDAS
Quintas-feiras.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um minimo de 2 pessoas.
·  Assistência de fala hispana à chegada ao aeroporto.
·  Transferes conforme itinerário.
·  7 noites de acomodação nos hotéis indicados ou similares 
em função do itinerário escolhido.

·  Refeições conforme itinerário.
·  Visitas conforme itinerário com guia acompanhante de fala 
hispana.

·  Entradas nos monumentos indicados no itinerário.
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Iti. 6640-B Jerusalém, Petra e Wadi Rum disponível em  
www.specialtours.com.

·  Ver informações na página 51.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Jerusalém Prima Park 4* (Tentação) 
 Leonardo 4* (Seleçåo) 
 Dan Panorama 4*S (Luxo)
Amman Cham Palace 3* (Tentação) 
 Holiday Inn 4* (Seleçåo) 
 Kempinski 5* (Luxo) 
Petra La Maison 3* (Tentação) 
 Sella 4* (Seleçåo) 
 Natabean Castle 4*S (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

ITI 6640

6640 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÅO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
4 e 11 Abril 2019 1.860 1.780 2.505 2.040 1.965 2.820 2.765 2.675 3.815
18 ao 25 Abril 2019 2.130 2.040 2.765 2.300 2.215 3.130 3.070 2.995 4.140
2 Maio ao 10 Outubro 2019 1.870 1.790 2.495 2.040 1.965 2.820 2.765 2.675 3.815
17 Outubro 2019 2.185 2.070 2.820 2.350 2.265 3.195 3.110 3.025 4.180
24 Outubro 2019 ao 20 Fevereiro 2020 1.870 1.790 2.495 2.040 1.965 2.820 2.765 2.675 3.815
Crianças até 6 anos não possível; de 7 a 11 anos, 15% desconto em Triplo.
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A Câmara do Tesouro · Petra

ISRAEL

Galileia

Tel Aviv

Haifa

Belém

Cesárea Nazaret
1

JORDÂNIA

Petra1

2 

Amman
1 1+

4 Jerusalém

6654 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÅO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 11 Abril 2019 2.235 2.205 3.255 2.550 2.495 3.700 3.110 3.025 4.710
15 ao 25 Abril 2019 2.590 2.550 3.630 2.900 2.820 4.045 3.420 3.320 5.035
29 Abril ao 7 Outubro 2019 2.280 2.235 3.295 2.570 2.515 3.735 3.130 3.090 4.680
10 ao 17 Outubro 2019 2.590 2.550 3.630 2.900 2.820 4.045 3.420 3.320 5.035
21 Outubro 2019 ao 20 Fevereiro 2020 2.280 2.235 3.295 2.570 2.515 3.735 3.130 3.090 4.680
24 Fevereiro ao 30 Março 2020 2.590 2.550 3.630 2.900 2.820 4.045 3.420 3.320 5.035
Supl. por pax iti 6654-MP: 8 Jantares (Israel-Jordânia) 230 270 500
Crianças até 6 anos não possível; de 7 a 11 anos, 15% desconto em Triplo.

Cardo Romano, até o Museu da Cidadela de David com vi-
sita. Seguiremos para a cidade nova para realizar uma vi-
sita panorámica: a Kneset (Parlamento), a Residência Pre-
sidencial, o Teatro Municipal e Saída para Ein Karem para 
visitar o lugar de nascimento de São João Batista. Para 
finalizar, visita ao Muro das Lamentações. Acomodação.

DIA 7 DOM JERUSALÉM 
Café da manhã. Dia livre. Poderá realizar uma excursão 
opcional ao Mar Morto e Massada. Acomodação.

DIA 8 SEG JERUSALÉM - AMMAN 
Café da manhã e traslado à Ponte Sheikh Hussein, a fron-
teira da Jordânia com Israel. Trâmites fronteiriços e, já em 
Jordânia, recepção de nosso representante que nos tras-
ladará a Jerash para visitar: o forum elíptico, os termas, o 
teatro, o templo de Artemisa e a Rua das Colunas. Saída 
para Amman. Acomodação.

DIA 9 TER AMMAN - PETRA 
Café da manhã e saída para um breve passeio panorâmico 
por Amman. Continuação a Madaba, para visitar a Igreja 
Ortodoxa de São Jorge, onde se encontra o primeiro ma-
pa-mosaico da Palestina. Continuação até o Monte Nebo 
para admirar, da montanha, a vista panorámica do Vale do 
Jordão e do Mar Morto. Saída para Petra. Acomodação.

DIA 10 QUA PETRA - AMMAN 
Café da manhã. Dia inteiro dedicado à visita de Petra, a 
“Cidade Rosa”, capital dos Nabateos. Durante a visita, co-
nheceremos os mais importantes e representativos mo-
numentos esculpidos na rocha pelos Nabateus: o Tesou-
ro, famoso e internacionalmente conhecido monumento 
mostrado em cenas do filme de Indiana Jones; os Túmulos 
de Cores; os Túmulos Reais; o Mosteiro; etc. Ao fim da vi-
sita, regresso a Amman. Acomodação.

DIA 11 QUI AMMAN 
Café da manhã. Tempo livre até o horario do traslado ao 
aeroporto. Fim dos nossos servicos. ■

DIA 1 SEG TEL AVIV 
Chegada no aeroporto de Tel Aviv e traslado ao hotel. 
Resto do dia livre na cidade mais cosmopolita e centro 
cultural e econômico do pais. Acomodação.

DIA 2 TER TEL AVIV 
Café da manhã e saída para Jaffa (Hope) para visitar o 
Bairro dos Artistas e o Mosteiro de São Pedro. Em seguida, 
visita panorâmica de Tel Aviv. Visitaremos a rua Dizengoff, 
o Palácio da Cultura, o Museu de Tel Aviv que abriga tam-
bém o Palácio de Justiça e a biblioteca municipal central; 
a Praça dos Reis de Israel, agora chamada de Yitzhak Ra-
bin; e o Mercado de Camel,. Visita do Museu da Diáspora, 
dedicado à história das comunidades judaicas do mundo. 
Retorno ao hotel e tarde livre. Acomodação.

DIA 3 QUA  TEL AVIV - GALILEIA (Cesareia - Haifa) MP
Café da manhã. Saída a Cesárea para visitar o aqueduto 
romano, a cidade dos cruzados e o anfiteatro. Saída para 
Haifa e visita panorâmica do Santuário Bahaí e os impre-
sionantes Jardins Persas. Continuação até Monte Carmelo 
e visita ao Mosteiro Carmelita. Seguimos para São João do 
Acre para apreciar às fortalezas Medievais. Saída para Sa-
fed, cidade da Cábala, onde visitaremos a antiga Sinagoga 
de Josef Caro. Seguiremos pelas montanhas da Galileia. 
Jantar e Acomodação.

DIA 4 QUI GALILEIA - JERUSALÉM 
Café da manhã. Saída para o Monte das Bem-aventuran-
ças, lugar do Sermão da Montanha, e depois a Tabgha, 
lugar do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. 
Continuação para Cafarnaum e visita à antiga Sinagoga e 
à casa de São Pedro. Seguimos para Yardenit, lugar de ba-
tismo de Jesus. Visita a Nazaré: a Basílica da Anunciação, 
a Carpintaria de São José e a Fonte da Virgem. Seguire-
mos pelo vale do Jordão rodeando Jericó. Vista panorâ-
mica da cidade e do Monte das Tentações. Continuaremos 
até Jerusalém. Acomodação.

DIA 5 SEX  JERUSALÉM (Belém) 
Café da manhã. Saída para o Monte das Oliveiras, onde 
teremos uma vista panorâmica da cidade. Continua-
ção à Horta de Getsemaní para conhecer a Basílica da 
Agonia (Igreja das Nações). Visita ao Museu de Israel 
com o Santuário do Livro e a Maqueta de Jerusalém na 
época de Jesus. Continuação ao Museu do Holocausto 
para sua visita. Pela tarde, saída para Belém, para visi-
tar a Basílica da Natividade, a Gruta de São Jeronimo 
e a Igreja de Santa Catarina. Retorno para Jerusalém. 
Acomodação.

DIA 6 SÁB JERUSALÉM 
Café da manhã. Saída para o Monte Zión, para visitar o 
Túmulo do Rei David, o Cenáculo e a Abadia da Dormição. 
Continuação para a cidade velha, onde realizaremos um 
percurso pelas 14 estações da Via Dolorosa, visitando a 
Igreja da Flagelação, a Capela da Condena, o Calvário e o 
Santo Sepulcro. Continuação através do Bairro Judaico e o 

6654  

Antigas Civilizações
11 dias / 1 refeição   desde

 2.235$

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Traslados conforme itinerário.
·  10 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
·  Refeições conforme itinerário.
·  Guia em portugues, exceto em cruze da fronteira. 
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  A visita de Belém poderá ser realizado no dia programado 
ou ao dia seguinte pela tarde.

·  O percurso é de saídas em Segundas-feiras. Consulte saídas 
de Quintas-feiras em www.specialtours.com.

·  As saídas del 3 e 7 Outubro não operan e não es possible 
opcional ao Mar Morto.

·  Ver informações na página 51.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Tel Aviv Sea Net 3* (Tentação) 
 Metropolitan 4* (Seleçåo) 
 Dan Panorama 4*S (Luxo)
Galileia Kibbutz Hagoshrim 3* (Todos os Produtos)
Jerusalém Prima Park 4* (Tentação) 
 Leonardo 4* (Seleçåo) 
 Dan Panorama 4*S (Luxo)
Ammán Cham Palace 3* (Tentação) 
 Holiday Inn 4* (Seleçåo) 
 Kempinski 5* (Luxo)
Petra La Maison 4* (Tentação) 
 Sella 4* (Seleçåo) 
 Nabatean Castle 4*S (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

ITI 6654

SAÍDAS EM PORTUGUÊS
Iti. 6654-Port.

SAÍDAS EN ESPANHOL
Segundas e Quintas-feiras  

ABR 29 AGO 19
MAI 13 27 SET 2 16 30
JUN 10 24 OUT 14 28
JUL 8 22
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Mesquita de Al-Sakhrah · Jerusalém

Siq (desfiladeiro para Petra) · Jordânia

ISRAEL

Belém

Tel Aviv

JORDÂNIA

Petra1

Amman2

Jerusalém3

6650 - PREÇOS EM USD POR PAX ECONOMY TENTAÇÃO SELEÇÅO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
7 Abril 2019 2.020 2.020 2.695 2.100 2.100 2.890 2.435 2.435 3.410 3.025 3.025 4.380
14 ao 21 Abril 2019 2.255 2.255 2.945 2.350 2.350 3.140 2.735 2.735 3.715 3.320 3.320 4.670
28 Abril ao 6 Outubro 2019 2.020 2.020 2.695 2.100 2.100 2.890 2.435 2.435 3.410 3.025 3.025 4.380
13 Outubro 2019 2.255 2.255 2.945 2.350 2.350 3.140 2.735 2.735 3.715 3.320 3.320 4.670
20 Outubro ao 15 Dezembro 2019 2.020 2.020 2.695 2.100 2.100 2.890 2.435 2.435 3.410 3.025 3.025 4.380
22 + 29 Dezembro 2019 2.300 2.300 2.975 2.380 2.380 3.170 2.715 2.715 3.690 3.305 3.305 4.660
25 Dezembro 2019 2.020 2.020 2.695 2.100 2.100 2.890 2.435 2.435 3.410 3.025 3.025 4.380
5 Janeiro ao 8 Março 2020 2.020 2.020 2.695 2.100 2.100 2.890 2.350 2.350 3.330 2.935 2.935 4.285
Crianças até 5 anos no recomendable; de 6 a 11 anos, 15% desconto em Triplo.

na rocha: o Tesouro, os túmulos de cores, os túmulos re-
ais, o mosteiro, etc. Almoço incluído no interior do recinto 
Patrimônio da Humanidade. Ao finalizar a visita, já pela 
tarde, transfer para Amman. Jantar e Acomodação.

DIA 5 QUI AMMAN - PONTE ALLENBY - JERUSALÉM MP
Café da manhã e saída para a fronteira jordano-israelita. 
Tramites fronteiriços de saída e entrada em Israel (essa 
fronteira necessita tempo para organizar). Após o proce-
dimento, recepção providenciado pelo nosso represen-
tante israelense e transferência para Jerusalém de táxi 
ou carro concertada, atravessando o deserto da Judéia. 
Chegada e tempo livre. Jantar e Acomodação.

DIA 6 SEX JERUSALÉM (Belém) MP
Café da manhã e saída para o monte das oliveiras para 
uma vista panorâmica. Em seguida, visita do jardim do 
getsêmani para ver a basílica da agonia. Visita Do muro 
das lamentações. Continue a visita com o Monte Sião, com 
o túmulo do Rei Davi, o Cenáculo e a Abadia da Dormição. 
Continuação para Ein Karem, o local de nascimento de 
São João Batista e do Museu do Holocausto. Pela tarde, 
saída para visitar Belém, a Igreja da Natividade, a Gruta 
de São Jerônimo e Igreja de St. Catherine. Retorno para 
Jerusalém. Jantar e Acomodação.

DIA 7 SÁB JERUSALÉM MP
Café da manhã. Visita do caminho das 14 Estações da Via 
Crucis da Via Dolorosa, a Igreja da Flagelação, Capela da 
Condenação e do Santo Sepulcro. Continue com o bairro 
judeu e o Cardo Romano. E visita da cidade moderna: o 
Knesset (Parlamento), a residência do presidente, o Teatro 
Municipal. Visita ao Museu do Livro e a Maquete de Jeru-
salém na época de Jesus, etc. Finalizada a visita, tempo 
livre em Jerusalem. Jantar e Acomodação.

DIA 8 DOM JERUSALEM - TEL AVIV
Café da manhã. Traslado ao aeroporto de Tel Aviv para 
pegar o avião para a sua cidade de destino. Fim dos nos-
sos serviços. ■

Nota: Possibilidade de tomar programa com finalização em 
Ammam, consultar iti. 6650-A em www.specialtours.com.

DIA 1 DOM AMMAN
Chegada no aeroporto de Amman e traslado ao hotel. 
Resto do dia livre e Acomodação.

DIA 2 SEG AMMAN - AJLUN - JERASH - AMMAN PC
Café da manhã. Visita do Castelo de Ajlun, de 1.185. Al-
moço e visita dos restos arqueológicos de Jerash, uma 
das cidades da Decápolis: o Arco do Triunfo, Praça oval, 
o cardo, a colunata, o templo de Afrodite e teatro romano 
com uma acústica maravilhosa. Após a visita, retorno para 
Amman. Jantar e Acomodação.

DIA 3 TER  AMMAN - MADABA -  
MT NEBO - MAR MORTO - PETRA PC

Café da manhã. Breve passeio panorâmico de Amman. 
Continuação para Madaba, para visitar a Igreja Ortodoxa 
de São Jorge. Continuação para o Monte Nebo, de onde 
teremos uma vista maravilhosa sobre o vale do Jordão e 
do Mar Morto. Transfer para o Mar Morto. Almoço e tempo 
livre. Continuação para Petra. Jantar e Acomodação.

DIA 4 QUA PETRA - AMMAN PC
Café da manhã. Visita da Cidade Rosa, a capital do Naba-
teos, com os monumentos mais importantes esculpidos 

6650  

Tesouros de Israel e Jordânia
8 dias / 9 refeição   desde

 2.020$

SAÍDAS
Domingos.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Assistência de língua hispana ao chegar no aeroporto.
·  Traslados conforme itinerário.
·  7 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
·  Refeições conforme itinerário.
·  Visitas indicadas no itinerário com guia acompanhante de 
língua portuguêsa, exceto em Amman e cruze da fronteira. 
Na fronteira se realiza troca de guia, em Israel guias de 
lingua hispana.

·  Entradas dos monumentos indicados no itinerário.
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
· Ver informações na página 51.

VALOR AGREGADO SPECIAL TOURS
·  Petra: Almoço no interior do recinto Patrimônio da 
Humanidade, no extraordinário restaurante Le Basim-
Crowne Plaza.

ITI 6650

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Amman Liwan / Meneur / Al Fanar  3* (Economy) 
 Days Inn / Cham / Sulaf  3*S (Tentação) 
 Bristol / Lamdmark / Holiday I. 4* (Seleçåo) 
 Millenium / Kempinski / Marriott  5* (Luxo)
Petra Maison / Petra Plc / Amra 3* (Economy) 
 Sella / Tetra Tree / P Quatro 4* (Tentação) 
 Nabatean / Hayat Zaman / Old Village 4* (Seleçåo) 
 Movenpick / Marriott  5* (Luxo)
Jerusalém Prima Park 3* (Economy) 
 Prima Park 3* (Tentação) 
 Leonardo 4* (Seleçåo) 
 Dan Panorama 4*S (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.
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Mesquita James · Yazd

Restos arqueológicos · Persépolis

IRÁN

YazdIsfahán

Campamento Matin Abaad

Persépolis

Teherán

Shiraz

1
2

1

2

1 1+

DIA 4 SHIRAZ - PERSÉPOLIS - YAZD MP
Café da manhã. Saída para visitar as ruinas da antiga 
capital persa, Persépolis (Património da Humanidade); 
onde podemos ver reflectida a vida durante a dinastia 
aquémida que vai desde Dario I até a sua destruição por 
parte das tropas de Alejandro Magno. Continuamos até 
Naqhsh-ERUSTAN, deposito de uma antiga necrópolis, 
onde un desfiladeiro nos vai conduzir a enormes camaras 
funerárias com impressionantes relevos sobre as entradas. 
Almoço. Continuamos a Pasagarda, para ver o Túmulo 
de Ciro “O Grande dos Archemenides”. Chegada a Yazd. 
Acomodação. 

DIA 5 YAZD - ISFAHAN MP
Café da manhã. Percurso pela cidade antiga que 
conserva uma impressionante arquitectura de barro, 
conhecida como “A Noiva do Deserto” ou a “Cidade 
das Torres de Vento”. Visita das Torres do Silencio 
sobre as colinas a sul da cidade, o Templo de Fogo 
de Zoroastro (Atashkadeh), a Mesquita Jame obra 
mestre da arquitectura islâmico-irani e o conjunto 
monumental de Amri Chakh Magh e a sua mesquita 
de 3 andares com uma fachada coberta impresionan-
te, e uma cúpula verde. Almoço. Saida para visitar a 
Mesquita Jame en Naeen. Continuaremos até Isfahán. 
Acomodação.

DIA 6 ISFAHÁN MP
Café da manhã. Visita à cidade: Praça de Imam (Pa-
trimónio da Humanidade); Mesquita de Imam, obra 
mestre da arquitectura mundial, cúpulas e torres das 
mesquitas com mosaicos azuis deslumbrantes que se 
destacan pelos seus desenhos florais e geométricos; a 
Mesquita de Sheikh Loftollah, com a sua cúpula de rosa 
pálido e desenho pouco usual; e o palácio de Ali Qapou, 
residência e lugar de cerimónias dos Reis Safávida; e o 
Palácio de Chechel Sotun. Almoço. Durante a tarde visi-
taremos pontes antigas que cruzam o rio Zayande Rud. 
Acomodação.

DIA 7 ISFAHÁN - CAMPAMENTO MATIN ABAAD MP
Café da manhã. Visita à Igreja de Vank, o Museu e o bairro 
antigo. Almoço. Saída por estrada até o Acampamento 
Matin Abaad. Rota de visita à aldeia de Natanz e à Mesqui-
ta Jame. Chegada ao acampamento onde disfrutaremos 
de um passeio em camelo. Acomodação.

DIA 8 ACAMPAMENTO MATIN ABAAD - TEERÃ MP
Café da manhã. Durante a manhã, saída em direção a 
Teherán, com rota de visita a Abyaneh, uma bonita aldeia 
em tom vermelho. Almoço. Continuamos até Kashan e vi-
sitaremos o Jardim de Fim, a casa de Broujerdi. Caminho 
até Tehran. Chegada e Acomodação.

DIA 9 TEERÃ
Café da manhã. Transfer até o aeroporto por conta própria 
em shuttle do hotel para embarcar no voo de regresso. 
Fim dos nossos serviços. ■

DIA 1 TEERÃ
Chegada ao aeroporto de Teerã,, onde a nossa equi-
pa estará à espera para realizar o transfer até o hotel. 
Acomodação.

DIA 2 TEERÃ   SHIRAZ MP
Café da manhã. Durante a manhã visitaremos o Museu Ar-
queológico. O Palácio de Golestan e o Museu das Jóias. O 
Museu Nacional de Jóias está localizado na parte subter-
rânea do Banco Central no interior de uma enorme caixa 
forte, onde estão expostas entre diversas coisas, as jóias 
que usavam os membros da familia Sha. Almoço. Durante 
a tarde, transfer até o aeroporto para embarcar no voo 
com destino a Shiraz, uma das cidades mais belas do Irão. 
Chegada e transfer até o hotel. Acomodação.

DIA 3 SHIRAZ MP
Café da manhã. Durante a manhã, visita ao Jardim de Na-
rejestan o Eram que signfica “Céu” no Corão. Visitaremos 
o Túmulo do Poeta Hafez o Saadi, a Mesquita de Nasir Ol 
Molk, uma edificação de enorme beleza com uns vitrais de 
cores muito chamativos que cobrem grande parte da fa-
chada. Almoço. Depois vamos visitar a mesquita e o Bazar 
de Vakil e a Porta do Corão. Durante a noite vamos visitar 
o Santuário de Ali Ebne Hamzeh. Acomodação.

6494  

Irã, a Magia Persa
9 dias / 7 refeições   desde

 1.165$

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um minimo de 2 pessoas.
·  Bilhete de avião TEERÃ -Shiraz em classe turística.
·  Assistência à chegada.
·  Transferes conforme o itinerário. Transfer de saída por conta 
própria através de shuttle do hotel.

·  8 noites de alojamento nos hotéis previstos ou similares.
·  Refeições conforme o itinerário.
·  Visitas conforme itinerário com guias locais de fala hispana.
·  Entrada nos monumentos conforme itinerário.
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Passaporte com validade minima de 6 meses desde a data 
saída do país de destino. Visto obrigatório (aprox. 120 USD). 
Terá que ser gestionado com pelo menos 30 días antes da 
data de chegada. O passaporte deve ter pelo menos 3 folhas 
em branco e não deverá ter carimbo de Israel. Algumas 
nacionalidades podem tratar do visto à chegada mas 
recomendamos sempre gestionar o mesmo antes da viagem 
para evitar problemas.

·  Irã é um país com diversidade em todos os sentidos. Convém 
ter recomendações de viagem para disfrutar do país, do 
povo, da cultura e do património artístico. Consulte em  
www.specialtours.com Superbuscador “Pdf Itinerario”, nos 
nossos documentos “Información Importante para viajar a Irã”.

·  Ver informações na página 51.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Teerã (1ª estância) Enghelab / Ferdowsi 4* (Seleçåo)
Shiraz Ario Barzan / Elizeh / Parseh 4* (Seleçåo)
Yazd Moshir / Dad / Safaiieh / Arg 4* (Seleçåo)
Isfahan Piroozi / Aseman / Avin 4* (Seleçåo)
Matin Abaad Camp Tienda o habitación 4* (Seleçåo)
Teerã (2ª estância) Ibis (aeroporto) 4* (Seleçåo) 
 Novotel (aeroporto) 4* (Seleçåo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

ITI 6494

6493 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÅO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
8 Junho 2019 ao 29 Fevereiro 2020 1.165 1.135 1.520

SAÍDAS
JUN 8 29 NOV 16 30
JUL 20 DEZ 28
AGO 3 17 31 FEV ‘20 1 29
SET 28
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Mesquita Mohammed Al Amine · Beirut

Restos arqueológicos · Baalbeck

LÍBANOByblos

Sidon

Beirute

Tyre

Harissa
Jeita Baalback

Anjar

5 

Deir El Kamar

6483 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÅO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
5 Abril ao 31 Maio 2019 1.405 1.510 1.870 1.570 1.655 2.030 1.780 1.915 2.400
7 Junho ao 13 Setembro 2019 1.530 1.645 2.120 1.675 1.790 2.340 2.005 2.225 2.745
20 Setembro ao 20 Dezembro 2019 1.405 1.510 1.870 1.570 1.655 2.030 1.780 1.915 2.400
27 Dezembro 2019 ao 3 Janeiro 2020 1.530 1.645 2.120 1.675 1.790 2.340 2.005 2.225 2.745
10 Janeiro ao 27 Março 2020 1.475 1.610 2.090 1.655 1.695 2.090 1.840 1.945 2.435
Não há habitações Triplos, o preço se corresponde a 1 Duplo + 1 Single.

DIA 3 DOM BEIRUTE (Montanhas Chouf - Deir El Kamar) MP 
Café da manhã. Saída às Montanhas Chouf. A visita come-
çará pelo Palácio do Emir Bechir em Beiteddine e a cida-
de de Deir El Kamar, antiga residência dos governadores 
libaneses durante grande parte do século XVI. O Palácio 
reflete toda a beleza da arquitetura libanesa dos séculos 
XVIII e XIX. Regresso a Beirute. Cem vezes destruída e 
outras tantas vezes reconstruída, Beirute é uma cidade 
polifacética. É uma mistura encantadora entre Ocidente 
e Oriente. Dinâmica, congestionada, elegante e ostentosa, 
mostra diferentes aspectos em cada momento. Jantar e 
Acomodação.

DIA 4 SEG BEIRUTE (Tyre - Sidon) MP 
Café da manhã e saída para a cidade fenícia de Tyre e visita: 
o Hipódromo, as colunatas e o Arco do Triunfo. Continua-
ção para a cidade de Sidon com o Castelo do Mar e Zoucos. 
Regresso a Beirute, cidade que nunca deixa o visitante in-
diferente; seus contrastes são irresistíveis. As luxuosas lojas 
bem equipadas e com ar condicionado vendem as mais 
variadas e famosas marcas internacionais, enquanto que 
a poucos metros vemos os pitorescos comerciantes que 
empurram seus carrinhos debaixo de um sol ardente. As 
antigas casas, recentemente restauradas, contrastam com 
a modernidade do presente. Jantar e Acomodação.

DIA 5 TER BEIRUTE (Baalback - Anjar) MP
Café da manhã. Saída à Baalbeck. Atravessaremos as 
montanhas do Líbano e o Vale Beqaa. Baalbeck é um dos 
lugares arqueológicos mais atraentes do mundo inteiro. 
Visita dos seguintes templos romanos de Baalbeck: Tem-
plo de Júpiter, o interior do templo é sensacional, aberto 
para o céu, com seus nichos talhados e franqueado por 
colunas, e uma luz tênue ilumina o templo refletindo sobre 
as pedras um tom dourado; Templo de Baco e Templo de 
Vênus, construído no século III, simboliza uma verdadeira 
jóia da arquitetura romana. O templo foi desenhado em 
uma inusual forma circular. Continuaçao até as Cavernas 
de Ksara, famosas por aproveitar as antigas cavernas ro-
manas atualmente, onde realizaremos uma degustaçao 
do característico vinho da regiao. Continuaçao até Anjar, 
único lugar Omaia do Líbano. Retorno a Beirute. Jantar e 
Acomodação.

DIA 6 QUA BEIRUTE 
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto para embarcar no voo com direçao a sua cidade 
de destino. Fim dos nossos serviços. ■

DIA 1 SEX BEIRUTE MP
Chegada. Traslado ao hotel. Resto do dia livre, o qual po-
derá aproveitar para realizar algumas compras. As áreas 
mais importantes para isso sao: a rua de Hamra, Bourj 
Hammoud Zalka, Jal El Dib e Dbayeh & Antelyas. Jantar 
e Acomodação.

DIA 2 SÁB BEIRUTE (Jelta - Harissa - Byblos) MP 
Café da manhã. O dia començará com uma visita da ci-
dade: a Rocha das Pombas, Avenida Coastal, o centro 
da cidade, que constitue um dos maiores projetos de re-
construçao, e visita ao Museu Nacional. Continuaçao até 
Harissa, com direito a subir na Estátua sagrada de Notre 
Dame para admirar uma das mais belas vistas de Jounieh 
e Beirute. Continuaçao da nossa viagem a Byblos com sua 
fortaleza, a Igreja de São João, e oporto antigo. Retorno a 
Beirute. Jantar e Acomodação.

6483  

Tesouros de Líbano
6 dias / 5 refeições   desde

 1.405$

SAÍDAS
Sextas-feiras.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Assistência de língua hispana ao chegar no aeroporto.
·  Traslados conforme itinerário.
·  5 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
·  Refeições segundo itinerário.
·  Visitas indicadas no itinerário com guia acompanhante de 
língua hispana.

·  Entradas dos monumentos indicados no itinerário.
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Visto obrigatório: Passaporte em regra com vigência de 
6 meses após a visita. Argentina, Brasil, México, Uruguai, 
Paraguai, Chile, Panama, Peru, Bolívia, Venezuela, Rep. 
Dominicana e USA podem otenerlo à chegada (estâncias 
não superiores a 15 dias). Resto de nacionalidades precisa-se 
gerenciamento prévio. Se precisa-o podemos fazer um 
documento de autorização de emissão de visto para levar 
durante a viagem. À chegada a Beirut entrega-se o visto 
original (gerenciamento com ao menos 30 dias da data de 
viagem, é preciso cópia escaneada e legível de passaportes). 
O custo do gerenciamento é de 40 USD aprox. por pessoa. 
Não se permitirá a entrada a Líbano se o passaporte tem 
selo de Israel.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Beirute Plaza 4* (Tentação) 
 Ramada Plaza 4*S (Seleçåo) 
 Martínez Radisson Blu 5* (Luxo) 
 Le Bristol 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

ITI 6483
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Emirados
Árabes
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 Mais informação e outras opções de itinerários disponíveis em www.specialtours.com 

Emirados Árabes

ÁREA VACINAS DOCUMENTAÇÃO / VISTO MOEDA CLIMA HORÁRIO GMT

Emirados
Árabes

Nenhuma 
obrigatória.

Obrigatório, consultar Vistos. 1 $ = 3,6 AED Subtropical e árido. Chuvas irregulares e 
pouco frequentes. Temperatura média: 
inverno: 14°-25° e verão 25°-40°. Nos 
meses de Julho e Agosto alcança os 48°.

+2  horas no Inverno
+3  horas no Verão

Validade do passaporte pelo menos 6 meses a partir da data de início da viagem.

É IMPORTANTE SABER…

Taxas de estância: Não está incluído nos preços dos programas as taxas de estância nas cidades. Em caso de existir, serão pagas pelos clientes em destino.

•  Para as saídas em português. Todas as saídas com o símbolo  terão guias locais, acompanhando as visitas e explicando-as, em português (*).

•  Saídas em espanhol. Para resto de saídas, tanto a assistência no aeroporto quanto os guias para as visitas, serão oferecidos em espanhol (*).

  (*) Exceto as excursões do Safári 4x4 no deserto, que se realiza com motorista em inglês e o cruzeiro em Dhow pelo creek ou pela Marinha de Dubai, que se realiza sem guia.

•  Preços Garantidos. Special Tours tem contratado um importante número de quartos nos hotéis previstos nos programas, inclusive nos períodos de feiras, onde os 
hotéis modificam as tarifas todos os dias, o que nos permite garantir tarifas publicadas sem importantes aumentos nem surpresas.

•  Grande oferta com saídas praticamente diárias, para uma ampla oferta de programas garantidos em espanhol. Por este motivo, e sempre cumprindo as visitas previstas, 
a ordem da realização das visitas será modificado em cada saída e o programa definitivo dos horários e visitas será informado por nossos trabalhadores em Dubai.

•  Variada oferta de itinerários, muitos deles incluindo subir à Torre Burj Khalifa dado à importância de reservar com antecedência para desfrutar da vista espetacular 
da, que é, até o momento, a torre mais alta do mundo.

•  Eventos especiais. Durante o período do Ramadã (5 Maio a 4 Junho) e outras festividades (por exemplo a Festa do Cordeiro, etc.), existem determinadas restrições, tais 
como não servir bebidas alcoólicas em restaurantes (inclusive hotéis); não realizar a dança do ventre no acampamento do safári 4x4 ou inclusive comer, beber ou fumar 
em lugares públicos. Os horários serão alterados neste período para poder realizar todas as visitas.

•  Costumes. É importante que tenha em consideração que os Emirados Árabes e Omã são regidos por leis e costumes islâmicos. É aconselhável que os turistas 
respeitem as regras requeridas e as vestimentas sejam conservadoras, de maneira que as mulheres se sintam mais cômodas e possam entrar em todos os lugares. 
Em lugares religiosos, está proibido entrar com bermudas em cima do joelho ou 
com ombros descobertos. Para as mulheres, é necessária uma roupa especial, 
a “abaya” (vestido longo e escuro), cobrindo a cabeça e o cabelo, que pode ser 
adquirido no local a um preço moderado. O consumo de bebidas alcoólicas não 
está proibido, sempre que seja limitado aos hotéis, bares, restaurantes que se 
considerem “no Dry”. 

VISTOS:
•  EMIRADOS. É obrigatório obter uma autorização de entrada antes da viagem 

para Dubai, exceto passageiros com passaporte dos Estados Unidos, União 
Europeia, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Honduras, México e Uruguay. 
No momento da confirmação da sua reserva, enviaremos toda a informação 
relacionada à documentação necessária para este trâmite, incluindo o preço 
vigente do visto. Os vistos turísticos se tiram para apenas uma entrada e caso 
necessite para mais, deve tirar um visto múltiplo, sendo imprescindível comunicar 
no momento da reserva. Os passaportes que tenham carimbo de Israel, não terão 
seu visto autorizado. (Vistos especiais, tais como diplomáticos, etc., têm outras 
tarifas e condições de emissão). 

  O visto para Dubai é válido por máximo 30 dias para sua entrada no país, por 
isso não podem ser emitidos antes de 30 dias da sua chegada no país.

  Especiais: Existem importantes condicionantes à hora de viajar com crianças. 
São considerados menores de idade todas as pessoas menores de 21 anos. 
Também, (em função da nacionalidade) a mulheres menores de 25 anos se lhes 
requer ir acompanhadas de marido ou pais. Consulte requerimentos.

NOITES EXTRAS
Preços por pessoa e noite. Café da manhã e impostos incluídos para os itinerários:

DUBAI TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DBL TPL SGL DBL TPL SGL DBL TPL SGL
1 ao 30 Abril 2019 75 70 140 110 105 210 130 125 250
1 Maio ao 30 Setembro 2019 45 40 95 75 70 145 95 90 165
1 Outubro a 30 Novembro 2019 75 70 140 110 105 210 130 125 250
1 ao 20 Dezembro 2019 50 45 100 80 75 150 135 130 255
4 Janeiro ao 31 Março 2020 50 45 100 80 75 150 135 130 255
Preços em periodos de feiras:
• 1 ao 15 Maio 2019 — — — — — — 220 200 435
• 10 ao 30 Nov 2019 + 25 Jan ao 3 Fev e 15 ao 25 Fev 2020 115 110 220 190 175 375 220 200 435
Preços não válidos do 21 Dezembro al 3 Janeiro. Consultar. 
Preços não válidos para o roteiro Dubai com Estilo.

Praia de Jumeirah · Dubai
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Safári 4x4 · Dubai

Mesquita · Dubai

6564 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 30 Abril 2019 405 395 625 550 540 905 615 605 1.030
1 Maio ao 25 Setembro 2019 365 355 470 425 415 625 480 470 705
26 Setembro ao 25 Outubro 2019 435 425 645 570 560 935 625 615 1.000
26 Outubro ao 3 Novembro 2019 470 460 705 865 855 1.540 895 885 1.570
4 Novembro ao 20 Dezembro 2019 435 425 645 570 560 935 625 615 1.000
4 Janeiro ao 31 Março 2020 510 500 740 635 625 1.030 740 730 1.125
Suplemento por pax saídas:
• 1 ao 15 Maio 2019 — — — — — — 155 135 345
• 13 ao 29 Nov 2019 + 25 Jan ao 3 Fev + 15 ao 25 Fev 2020 240 240 415 290 290 605 290 290 605
Preços não válidos do 21 Dezembro ao 3 Janeiro, consultar.
Crianças até 10 anos, 20% desconto em Triplo. Preço do Visto sem desconto.

EMIRADOS ÁRABES

Dubai
3

DIA 1 DUBAI 
Chegada no aeroporto. Após a passagem pelo controle 
de passaportes e à saída do aeroporto, encontro com 
nosso assistente. Traslado ao hotel. Restante do dia livre. 
Acomodação.

DIA 2 DUBAI (Safári 4x4) MP 
Café da manhã. Visita à cidade, começamos o bairro de 
Bastakia com as antigas casas dos comerciantes, galerias, 
restaurantes e cafés, continuando a visita ao Museu de 
Dubai na antiga fortaleça de Al-Fahdi onde temos uma 

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas sim mínimo de pessoas.
·  Assistência de língua hispana ao chegar no aeroporto.
·  Traslados de chegada e saída.
·  3 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
·  Visita Clássica de Dubai guia local de língua portuguesa / 
hispana (em função do dia de saída).

·  Safári em 4x4 ao deserto de Dubai com motorista em inglês.
·  Refeições conforme itinerário.
·  Entradas dos monumentos indicados no itinerário.
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Não opera em produto Luxo:  
18 ao 26 Outubro e 20 ao 30 Novembro.

· Ver informações na página 75.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Dubai Howard Jhonson Bur Dubai 3* (Tentação) 
 Ibis Style Jumeirah 3* (Tentação) 
 Wyndham Al B arsa 4* (Seleção) 
 Wyndham Marina 4* (Seleção) 
 Bonningon Jumeiah Lakes Towers 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

6564

Dubai Express
4 dias / 2 refeições   desde

 365$

ITI 6564

visão da vida em Dubai nos tempos anteriores ao petró-
leo. Em seguida, embarcaremos em uma “Abra” (táxi de 
água) para atravessar o canal, enquanto desfrutamos da 
espetacular vista. Ao desembarcar, continuamos para o 
exótico e aromático Souk das especiarias e de Ouro, dos 
mais conhecidos no mundo. Também nos deteremos para 
fotografar outro dos edifícios importantes de Dubai o ho-
tel Burj Al Arab. Fim da visita. No início da tarde, realiza-
remos um safári (motorista em inglês) para conhecer o 
verdadeiro deserto e as dunas de Dubai em um 4x4, com 
paradas para fotografar e observar o pôr do sol. A excur-
são continuará até chegar ao tradicional acampamento 
árabe, onde nos oferecerão um Jantar (churrasco), sob 
as estrelas, com entretenimento ao vivo para desfrutar 
de uma noite animada, com dança do ventre. Retorno ao 
hotel e Acomodação.

DIA 3 DUBAI (Dhow Creek) MP 
Café da manhã. Dia livre, onde você pode aproveitar para 
realizar compras em alguns dos inúmeros “Mall” da cida-
de, sendo o maior o “Dubai Mall”, onde além de encontrar 
todo tipo de artículos e desenhos em ouro, ou pode apro-
veitar para passear pela cidade e deixar-se surpreender 
com o contraste entre a arquitetura tradicional árabe e as 
impres sionantes construções realizadas pelos melhores 
arquitetos da atualidade. Pela noite, traslado (motorista 
em inglês) para um barco tradicional árabe, o Dhow, para 
realizar um cruzeiro de 2 horas de duração pelo creek de 
Dubai, onde poderá degustar de um Jantar com comida 
tradicional árabe e internacional, enquanto o Dhow se 
desliza pelas águas com vistas aos mercados, palácios e 
arranha-céus da cidade. Ao finalizar o cruzeiro, retorno ao 
hotel e Acomodação.

DIA 4 DUBAI 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto (motorista em in-
glês). Fim dos nossos serviços. ■

SAÍDAS EM PORTUGUÊS
Iti. 6654-Port: Domingos.

SAÍDAS EN ESPANHOL
Iti. 6654: Diárias (exceto Domingos).



77

Burj Khalifa · Dubai

Mesquita Sheikh Zayed · Abu Dhabi

EMIRADOS ÁRABES

Abu Dhabi

Dubai
3

6564-A - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 30 Abril 2019 445 435 665 595 580 945 655 645 1.070
1 Maio ao 25 Setembro 2019 405 395 510 470 460 665 520 510 750
26 Setembro ao 25 Outubro 2019 480 470 685 615 605 980 665 655 1.040
26 Outubro ao 3 Novembro 2019 510 500 750 905 895 1.580 935 925 1.610
4 Novembro ao 20 Dezembro 2019 480 470 685 615 605 980 665 655 1.040
4 Janeiro ao 31 Março 2020 550 540 780 675 665 1.070 780 770 1.165
Suplemento por pax saídas:
• 1 ao 15 Maio 2019  —  —  —  —  —  — 155 135 345
• 13 ao 29 Nov 2019 + 25 Jan ao 3 Fev + 15 ao 25 Fev 2020 240 240 415 290 290 605 290 290 605
Preços não válidos do 21 Dezembro ao 3 Janeiro, consultar.
Crianças até 10 anos, 20% desconto em Triplo. Preço do Visto sem desconto.

OBSERVAÇÕES
·  Não opera em produto Luxo:  
18 ao 26 Outubro e 20 ao 30 Novembro. 

· Ver informações na página 75.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Dubai Howard Jhonson Bur Dubái 3* (Tentação) 
 Ibis Style Jumeirah 3* (Tentação) 
 Wyndham Al Barsa 4* (Seleção) 
 Wyndham Marina 4* (Seleção) 
 Bonningon Jumeiah Lakes Towers 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas sim mínimo de pessoas.
·  Assistência de língua hispana ao chegar no aeroporto.
·  Traslados de chegada e saída.
·  3 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
·  Visita clássica de Dubai guia local de língua portuguesa / 
hispana (em função do dia de saída).

·  Dia completo visita de Abu Dhabi com guia local língua 
portuguesa / hispana (em função do dia de saída).

·  Refeições conforme itinerário.
·  Entradas dos monumentos indicados no itinerário.
·  Seguro básico de viagem.

DIA 1 DUBAI 
Chegada no aeroporto. Após a passagem pelo controle 
de passaportes e à saída do aeroporto, encontro com 
nosso assistente. Traslado ao hotel. Restante do dia livre. 
Acomodação.

DIA 2 DUBAI (Safári 4x4) MP 
Café da manhã. Visita à cidade, começamos o bairro de 
Bastakia com as antigas casas dos comerciantes, galerias, 
restaurantes e cafés, continuando a visita ao Museu de 

Dubai na antiga fortaleça de Al-Fahdi onde temos uma 
visão da vida em Dubai nos tempos anteriores ao petró-
leo. Em seguida, embarcaremos em uma “Abra” (táxi de 
água) para atravessar o canal, enquanto desfrutamos da 
espetacular vista. Ao desembarcar, continuamos para o 
exótico e aromático Souk das especiarias e de Ouro, dos 
mais conhecidos no mundo. Também nos deteremos para 
fotografar outro dos edifícios importantes de Dubái o ho-
tel Burj Al Arab. Fim da visita. No início da tarde, realiza-
remos um safári (motorista em inglês) para conhecer o 
verdadeiro deserto e as dunas de Dubai em um 4x4, com 
paradas para fotografar e observar o pôr do sol. A excur-
são continuará até chegar ao tradicional acampamento 
árabe, onde nos oferecerão um Jantar (churrasco), sob 
as estrelas, com entretenimento ao vivo para desfrutar 
de uma noite animada, com dança do ventre. Retorno ao 
hotel e Acomodação.

DIA 3 DUBAI (Abu Dhabi) MP 
Café da manhã. Saída para Abu Dhabi. Visita da Grande 
Mesquita de Jeque Zayed, uma das maiores mesquitas 
do mundo. A Mesquita está completamente revestida 
em mármore e possui uma decoração formada por pe-
dras semipreciosas que dão forma a imagens vegetais e 
formas geométricas. Seguiremos até o Heritage Village, 
um pequeno museu que recria as atividades diárias tra-
dicionais da comunidade árabe antes do descobrimento 
do petróleo. A continuação, iremos à Corniche, para obter 
uma vista do skyline da cidade. Almoço em um restauran-
te local e regresso a Dubai. Acomodação.

DIA 4 DUBAI 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto (motorista em in-
glês). Fim dos nossos serviços. ■

6564-A

Dubai e Abu Dhabi Express
4 dias / 2 refeições   desde

 405$

ITI 6564-A

SAÍDAS EM PORTUGUÊS
Iti. 6654-A-Port: Domingos.

SAÍDAS EN ESPANHOL
Iti. 6654-A: Segundas, Sextas-feiras e Sábados.
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Entardecer desde Jumeirah · Dubai

Novo Palácio Presidencial · Abu Dhabi

EMIRADOS ÁRABES

Abu Dhabi
(Iti. 6560-A)

Dubai
3 ou 4

6560

Dubai Clássico
4 dias / 2 refeições desde

 480$
DIA 1 DUBAI
Chegada no aeroporto. Após a passagem pelo controle 
de passaportes e à saída do aeroporto, encontro com 
nosso assistente. Traslado ao hotel. Restante do dia livre. 
Acomodação.

DIA 2 DUBAI (Torre Burj Khalifa) MP
Café da manhã. Dia completo de visita: primeiro a visita 
de Dubai clássico, começamos o bairro de Bastakia com 
as antigas casas dos comerciantes, galerias, restaurantes 
e cafés, continuando a visita ao Museu de Dubai, onde te-
mos uma visão da vida em Dubai nos tempos anteriores ao 
petróleo. Em seguida, embarcaremos em uma “Abra” (táxi 
de água) para atravessar o canal, enquanto desfrutamos 
da espetacular vista. Ao desembarcar, continuamos para 
o exótico e aromático Mercado dos Temperos e os Baza-
res de Ouro. Almoço no restaurante giratório Ao Dawaar. 
Após a visita de Dubai moderno nos dá a oportunidade de 
conhecer a cidade mais desenvolvida do mundo, a cidade 
do futuro, onde projetos de construção incomparáveis: a 
Mesquita de Jumeirah, um dos melhores lugares para tirar 
fotos. Continuamos com uma foto panorâmica instantâ-
neo no Hotel Burj Al Arab, o hotel mais alto do mundo. 
Traslado para a ilha da palmeira “Palm Jumeirah “ para ver 
o hotel Atlantis The Palm, regresso em monorail (que nos 
dará a oportunidade de ver toda a palmeira com seus ra-
mos), continuação para Dubai Marinha, o projeto costeiro 
maior em seu estilo, teremos a oportunidade de ver protó-
tipos de casas e aprender mais sobre o futuro excitante de 
comércio e negócios no emirado. Continuação até “Mall 
of the Emirates” para ver o SKI Dubi. Finalmente na área 
de Burj Khalifa com a torre mais alta do mundo de 828 
metros incluindo a subida na torre. Regresso ao hotel ou 
possibilidade de tempo livre para desfrutar pela noite do 
espetacular show de luz e som na fonte deste complexo. 
Regresso individual ao hotel. Acomodação.

DIA 3 DUBAI (Safári 4x4) MP
Café da manhã. Manhã livre, onde você pode aproveitar 
para passear pela cidade e deixar-se surpreender com 
o contraste entre a arquitetura tradicional árabe e as 
impressionantes construções realizadas pelos melhores 
arquitetos da atualidade. No início da tarde, realizaremos 
um safári (motorista em inglês) para conhecer o verda-
deiro deserto e as dunas de Dubai em um 4x4, com pa-
radas para fotografar e observar o pôr do sol. A excursão 
continuará até chegar ao tradicional acampamento árabe, 
onde nos oferecerão um Jantar (churrasco), sob as estre-
las, com entretenimento ao vivo para desfrutar de uma 
noite animada, com dança do ventre. Retorno ao hotel e 
Acomodação.

DIA 4 DUBAI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto (motorista em in-
glês). Fim dos nossos serviços. ■

SAÍDAS
Iti. 6560: Diárias.
Iti. 6560-A: Diárias (exceto Terças-feiras).

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas sim mínimo de pessoas.
·  Assistência de língua hispana ao chegar no aeroporto.
·  Traslados de chegada e saída.
·  3 ou 4 pernoites nos hotéis indicados ou similares em função 
do itinerário escolhido.

·  Visita dia completo de Dubai com guia local de língua 
hispana.

·  Dia completo visita de Abu Dhabi com guia local língua 
hispana (iti. 6560-A).

·  Refeições conforme itinerário.
·  Entradas dos monumentos indicados no itinerário.
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  O restaurante Al Dawaar fecha às Sextas-feiras. Quando o 
almoço coincidir com esse dia, será substituído por outro 
restaurante. 

·  Não opera produto Luxo:  
18 ao 26 Outubro e 20 ao 30 Novembro.

·  Ver informações na páginas 75.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Dubái Howard Jhonson Bur Dubái 3* (Tentação) 
 Ibis Style Jumeirah 3* (Tentação) 
 Wyndham Al Barsa 4* (Seleção) 
 Wyndham Marina 4* (Seleção) 
 Bonningon Jumeiah Lakes Towers 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

6560-A

com Abu Dhabi
5 dias / 3 refeições desde

 605$
DIAS 1 AO 3 IGUAIS QUE ITI. 6560

DIA 4 DUBAI (Abu Dhabi) MP 
Café da manhã. Saída para Abu Dhabi. Visita da Grande 
Mesquita de Jeque Zayed, uma das maiores mesquitas 
do mundo. A Mesquita está completamente revestida 
em mármore e possui uma decoração formada por pe-
dras semipreciosas que dão forma a imagens vegetais e 
formas geométricas. Seguiremos até o Heritage Village, 
um pequeno museu que recria as atividades diárias tra-
dicionais da comunidade árabe antes do descobrimento 
do petróleo. A continuação, iremos à Corniche, para obter 
uma vista do skyline da cidade. Almoço em um restauran-
te local e regresso a Dubai. Acomodação.

DIA 5 DUBAI 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto (motorista em in-
glês). Fim dos nossos serviços. ■

ITI 6560 / 6560-A

6560 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 30 Abril 2019 560 550 740 655 645 1.030 750 740 1.175
1 Maio ao 25 Setembro 2019 480 470 625 520 510 730 570 570 810
26 Setembro ao 25 Outubro 2019 560 550 740 655 645 1.030 720 695 1.125
26 Outubro ao 3 Novembro 2019 595 580 780 945 935 1.620 990 980 1.665
4 Novembro ao 20 Dezembro 2019 560 550 740 655 645 1.030 720 695 1.125
4 Janeiro ao 31 Março 2020 655 645 830 740 730 1.145 840 830 1.290

6560-A - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 30 Abril 2019 685 675 1.000 800 790 1.175 915 905 1.340
1 Maio ao 25 Setembro 2019 605 595 885 665 655 875 740 740 980
26 Setembro ao 25 Outubro 2019 685 675 1.000 800 790 1.175 885 865 1.290
26 Outubro ao 3 Novembro 2019 720 705 1.040 1.090 1.080 1.770 1.155 1.145 1.830
4 Novembro ao 20 Dezembro 2019 685 675 1.000 800 790 1.175 885 865 1.290
4 Janeiro ao 31 Março 2020 780 770 1.090 885 875 1.290 1.010 1.000 1.455

Suplemento por pax saídas itinerários 6560 e 6560-A:
• 1 ao 15 Maio 2019 — — — — — — 155 135 345
• 13 ao 29 Nov 2019 + 25 Jan ao 3 Fev + 15 ao 25 Fev 2020 240 240 415 290 290 605 290 290 605
Preços não válidos do 21 Dezembro ao 3 Janeiro, consultar.
Crianças até 10 anos, 20% desconto em Triplo. Preço do Visto sem desconto.
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A Marina · Dubai

EMIRADOS ÁRABES

Abu Dhabi
(Iti. 6571-A)

Dubai
3 4ou

6571 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 30 Abril + 28 Setembro ao 25 Outubro 2019 530 520 730 685 675 1.050 770 750 1.165
1 Maio ao 27 Setembro 2019 480 445 615 560 550 770 635 625 865
26 Outubro ao 3 Novembro 2019 595 570 800 800 780 1.340 1.165 1.155 1.995
4 Novembro ao 20 Dezembro 2019 530 520 730 685 675 1.050 770 750 1.165
4 Janeiro ao 31 Março 2020 635 625 1.135 740 730 1.195 840 830 1.300

6571-A - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 30 Abril + 28 Setembro ao 25 Outubro 2019 655 645 855 830 820 1.195 935 915 1.330
1 Maio ao 27 Setembro 2019 605 570 740 705 695 915 800 790 1.030
26 Outubro ao 3 Novembro 2019 720 695 925 945 925 1.485 1.330 1.320 2.165
4 Novembro ao 20 Dezembro 2019 655 645 855 830 820 1.195 935 915 1.330
4 Janeiro ao 31 Março 2020 760 750 1.260 885 875 1.340 1.010 1.000 1.465

Suplemento por pax saídas itinerários 6571 e 6571-A:
• 1 ao 15 Maio 2019 — — — — — — 155 135 345
• 13 ao 29 Nov 2019 + 25 Jan ao 3 Fev + 15 ao 25 Fev 2020 220 220 395 280 280 570 280 280 570
Preços não válidos do 21 Dezembro ao 3 Janeiro, consultar.
Crianças até 10 anos, 20% desconto em Triplo. Preço do Visto sem desconto.

6571-A

com Abu Dhabi 

5 dias / 3 refeições desde
 605$

DIAS 1 AO 3 IGUAIS QUE ITI. 6571

DIA 4 DUBAI - ABU DHABI - DUBAI MP 
Café da manhã. Excursão de dia completo a Abu Dhabi. 
Passaremos por Jebel Ali e sua Zona Franca, o porto ar-
tificial maior do mundo. Ao chegar a Abu Dhabi, visita-se 
a Mesquita Grande do Sheikh Zayed com capacidade até 
40 mil pessoas. Continuaremos com a zona moderna Ao 
Bateen onde estão os Palácios reais, o passeio marítimo 
conhecido por “o Corniche” desde onde poderemos to-
mar fotos da ilha artificial de “Lulú” e depois até o “Que-
bra-mar” onde podemos tirar fotos panorâmicas de Abu 
Dhabi. Continuaremos nosso percurso com uma vista 
panorâmica exterior do “Emirates Palace”, sendo o hotel 
mais luxuoso do mundo com 7 estrelas. Almoço em um 
restaurante local. No caminho de volta para Dubai, passa-
remos pela ilha Yas, onde se pode fazer fotos do parque 
temático Ferrari World (entrada ao parque não incluída). 
Retorno a Dubai. Acomodação. 

DIA 5 DUBAI 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto (motorista em in-
glês). Fim dos nossos serviços. ■

6571

Descobrindo  
Dubai
4 dias / 2 refeições desde

 480$
DIA 1 DUBAI 
Chegada no aeroporto. Após a passagem pelo controle 
de passaportes e à saída do aeroporto, encontro com 
nosso assistente. Traslado ao hotel. Restante do dia livre. 
Acomodação.

DIA 2 DUBAI (Torre Burj Khalifa + Safári 4x4) PC 
Café da manhã. Visita à cidade, começamos o bairro de 
Bastakia com as antigas casas dos comerciantes e visita 
ao Museu de Dubai, onde temos uma visão da vida em 
Dubai nos tempos anteriores ao petróleo. Em seguida, 
embarcaremos em uma “Abra” (táxi de água) para atra-
vessar o canal, enquanto desfrutamos da espetacular 
vista. Ao desembarcar, continuamos para o exótico e aro-
mático Souk das especiarias e de Ouro. Nos dirigiremos 
à Bur Dubai, onde além do famoso Dubai Mall (um dos 
maiores shoppings), se encontra a que é atualmente a tor-
re mais alta do mundo, o “Burj Khalifa”, de onde se pode 
apreciar uma excepcional vista panorâmica da cidade, 
incluindo a subida na torre. Almoço no restaurante girató-
rio Ao Dawaar. No início da tarde, realizaremos um safári 
(motorista em inglês) para conhecer o deserto e as dunas 
de Dubai em um 4x4, com paradas para fotografar e ob-
servar o pôr do sol. A excursão continuará até chegar ao 
tradicional acampamento árabe, onde nos oferecerão um 
Jantar (churrasco), sob as estrelas, com entretenimento 
ao vivo para desfrutar de uma noite animada, com dança 
do ventre. Retorno ao hotel e Acomodação.

DIA 3 DUBAI (Dhow Marinha) MP 
Café da manhã. Manhã livre, onde você pode aproveitar 
para realizar compras em alguns dos inúmeros “Mall” da 
cidade, sendo o maior o “Dubai Mall”, onde pode encon-
trar todo tipo de artículos e desenhos em ouro. Pela noite, 
traslado (motorista em inglês) para um barco tradicional 
árabe, o Dhow, para realizar um cruzeiro pela Marinha de 
Dubai, onde poderá degustar de um Jantar com comida 
tradicional árabe e internacional, enquanto o Dhow se 
desliza pelas águas da Marinha, com vistas aos palácios e 
arranha-céus da cidade. Ao finalizar o cruzeiro, traslado ao 
hotel e Acomodação.

DIA 4 DUBAI 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto (motorista em in-
glês). Fim dos nossos serviços. ■

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas sim mínimo de pessoas.
·  Assistência de língua hispana ao chegar no aeroporto. 
·  Traslados de chegada e saída. 
·  3 ou 4 pernoites nos hotéis indicados ou similares em função 
do itinerário escolhido. 

·  Refeições conforme itinerário. 
·  Visitas indicadas em cada itinerario com guias de língua 
hispana excepto o safári 4x4 e o Dhow pela Marinha, que se 
realiza com motorista-guia de língua inglesa. 

·  Iti. 6571-A: Dia completo visita de Abu Dhabi com guia 
local língua hispana / português (em função do dia de saía 
escolhido). 

·  Entradas dos monumentos indicados no itinerário. 
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  O restaurante Al Dawaar fecha às Sextas-feiras. Quando o 
almoço coincidir com esse dia, será substituído por outro 
restaurante. 

·  Não opera produto Luxo:  
18 ao 26 Outubro e 20 ao 30 Novembro.

·  Ver informações na páginas 75.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Dubái bis Al Barsha / Ibis Style Jumeirah 3* (Tentação) 
 Wyndham Marina / Wyndham Al Barsha 4* (Seleção) 
 Metropolitan / Byblos Tecom Al Barsha H. 4* (Seleção) 
 Nassima / G. Millenium / Media Rotana 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

ITI 6571 / 6571-A

VALOR AGREGADO SPECIAL TOURS
·  Entrada Burj Khalifa (até piso 124). 
·  Almoço em o restaurante Al Dawar. 
·  Cruzeiro Dhow pela Marinha (motorista em inglês).

SAÍDAS EM PORTUGUÊS
Itis. 6571-Port e 6571-A-Port: Domingos.

SAÍDAS EN ESPANHOL
Itis. 6571 e 6571-A: Diárias (exceto Domingos).
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Panorâmica ao entardecer · Dubai

EMIRADOS ÁRABES

Abu Dhabi
(Iti. 6569-A)

Sharjah

Dubai
4 ou 5

ITI 6569 / 6569-A

6569-A

com Abu Dhabi 

6 dias / 4 refeições desde
 700$

DIAS 1 AO 4 IGUAIS QUE ITI. 6569

DIA 5 DUBAI - ABU DHABI - DUBAI MP
Café da manhã. Excursão de dia completo a Abu Dhabi. 
Passaremos por Jebel Ali e sua Zona Franca, o porto ar-
tificial maior do mundo. Ao chegar a Abu Dhabi, visita-se 
a Mesquita Grande do Sheikh Zayed com capacidade até 
40 mil pessoas. Continuaremos com a zona moderna Ao 
Bateen onde estão os Palácios reais, o passeio marítimo 
conhecido por “o Corniche” desde onde poderemos to-
mar fotos da ilha artificial de “Lulú” e depois até o “Que-
bra-mar” onde podemos tirar fotos panorâmicas de Abu 
Dhabi. Continuaremos nosso percurso com uma vista 
panorâmica exterior do “Emirates Palace”, sendo o hotel 
mais luxuoso do mundo com 7 estrelas. Almoço em um 
restaurante local. No caminho de volta para Dubai, passa-
remos pela ilha Yas, onde se pode fazer fotos do parque 
temático Ferrari World (entrada ao parque não incluída). 
Retorno a Dubai. Acomodação.

DIA 6 DUBAI 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto (motorista em in-
glês). Fim dos nossos serviços. ■

6569

Contrastes 
de Dubai
5 dias / 3 refeições desde

 580$
DIA 1 DUBAI 
Chegada no aeroporto. Após a passagem pelo controle 
de passaportes e à saída do aeroporto, encontro com 
nosso assistente. Traslado ao hotel. Restante do dia livre. 
Acomodação.

DIA 2 DUBAI (Torre Burj Khalifa + Sharjah) MP 
Café da manhã. Visita à cidade, começamos o bairro de 
Bastakia com as antigas casas dos comerciantes e visita 
ao Museu de Dubai, onde temos uma visão da vida em 
Dubai nos tempos anteriores ao petróleo. Em seguida, 
embarcaremos em uma “Abra” (táxi de água) para atra-
vessar o canal, enquanto desfrutamos da espetacular 
vista. Ao desembarcar, continuamos para o exótico e 
aromático Souk das especiarias e de Ouro. Nos dirigire-
mos à Bur Dubai, onde além do famoso Dubai Mall (um 
dos maiores shoppings), se encontra a que é atualmente 
a torre mais alta do mundo, o “Burj Khalifa”, de onde se 
pode apreciar uma excepcional vista panorâmica da ci-
dade, incluindo a subida na torre. Almoço no restauran-
te giratório Ao Dawaar. Pela tarde, visita ao Emirado de 
Sharjah com a Mesquita do Rei Faisal. Tempo de explorar 
o colorido Souk Al Arsa, que imita um mercado tradi-
cional, uma intrincada decoração e imaginação onde se 
pode pechinchar, o museu da civilização onde há um 
mostruário de Obras islâmicas únicas. Regresso a Dubai 
e tarde livre. Acomodação.

DIA 3 DUBAI (Safári 4x4) MP 
Café da manhã. Manhã livre. No início da tarde, realiza-
remos um safári (motorista em inglês) para conhecer o 
deserto e as dunas de Dubai em um 4x4, com paradas 
para fotografar e observar o pôr do sol. A excursão con-
tinuará até chegar ao tradicional acampamento árabe, 
onde nos oferecerão um Jantar (churrasco), sob as es-
trelas, com entretenimento ao vivo para desfrutar de uma 
noite animada, com dança do ventre. Retorno ao hotel e 
Acomodação.

DIA 4 DUBAI (Dhow Marinha) MP 
Café da manhã. Manhã livre, onde você pode aproveitar 
para realizar compras em alguns dos inúmeros “Mall” da 
cidade, sendo o maior o “Dubai Mall”, onde pode encon-
trar todo tipo de artículos e desenhos em ouro. Pela noite, 
traslado (motorista em inglês) para um barco tradicional 
árabe, o Dhow, para realizar um cruzeiro pela Marinha de 
Dubai, onde poderá degustar de um Jantar com comida 
tradicional árabe e internacional, enquanto o Dhow se 
desliza pelas águas da Marinha, com vistas aos palácios e 
arranha-céus da cidade. Ao finalizar o cruzeiro, traslado ao 
hotel e Acomodação.

DIA 5 DUBAI 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto (motorista em in-
glês). Fim dos nossos serviços. ■

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas sim mínimo de pessoas.
·  Assistência de língua hispana ao chegar no aeroporto.
·  Traslados de chegada e saída.
·  4 ou 5 pernoites nos hotéis indicados ou similares em função 
do itinerário escolhido.

·  Visita dia completo de Dubai com guia local de língua 
hispana / português (em função do dia de saía escolhido).

·  Safári em 4x4 ao deserto de Dubai com motorista em inglês. 
·  Dia completo visita de Abu Dhabi com guia local língua 
hispana / português (em função do dia de saía escolhido) 
em iti 6569-A.

·  Refeições conforme itinerário.
·  Entradas dos monumentos indicados no itinerário.
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  O restaurante Al Dawaar fecha às Sextas-feiras. Quando o almoço 
coincidir com esse dia, será substituído por outro restaurante. 

·  Não opera produto Luxo 18 ao 26 Outubro e 20 ao 30 Novembro.
·  Ver informações na página 75.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Dubái Ibis Al Barsha / Ibis Style Jumeirah 3* (Tentación) 
 Howard Johnson Bur Dubai 3* (Tentación) 
 Wyndham Marina / Wyndham Al Barsha 4* (Selección) 
 Bonnington / Crowne Plaza Sheiz Zaid R 5* (Lujo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

VALOR AGREGADO SPECIAL TOURS
·  Entrada Burj Khalifa (até piso 124).
·  Almoço em o restaurante Al Dawar.
·  Cruzeiro Dhow pela Marinha (motorista em inglês). 

6569 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 30 Abril 2019 660 640 950 800 780 1.190 940 910 1.490
1 Maio ao 27 Setembro 2019 580 560 750 650 630 890 750 730 1.040
28 Setembro ao 25 Outubro 2019 660 640 950 800 780 1.190 940 910 1.490
26 Outubro ao 3 Novembro 2019 710 690 1.000 870 850 1.260 1.030 1.000 1.580
4 Novembro ao 20 Dezembro 2019 660 640 950 800 780 1.190 940 910 1.490
4 Janeiro ao 31 Março 2020 760 740 1.050 870 850 1.260 1.030 1.000 1.580

6569-A - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 30 Abril 2019 780 760 1.070 940 920 1.330 1.100 1.070 1.650
1 Maio ao 27 Setembro 2019 700 680 870 790 770 1.030 910 890 1.200
28 Setembro ao 25 Outubro 2019 780 760 1.070 940 920 1.330 1.100 1.070 1.650
26 Outubro ao 3 Novembro 2019 830 810 1.120 1.010 990 1.400 1.190 1.160 1.740
4 Novembro ao 20 Dezembro 2019 780 760 1.070 940 920 1.330 1.100 1.070 1.650
4 Janeiro ao 31 Março 2020 990 980 1.290 1.010 990 1.400 1.190 1.160 1.740

Suplemento por pax saídas itinerários 6569 e 6569-A:
• 1 ao 15 Maio 2019 — — — — — — 150 130 330
• 13 ao 29 Nov 2019 + 25 Jan ao 3 Fev + 15 ao 25 Fev 2020 210 210 380 270 270 550 270 270 550
Preços não válidos do 21 Dezembro ao 3 Janeiro, consultar.
Crianças até 10 anos, 20% desconto em Triplo. Preço do Visto sem desconto.

SAÍDAS EM PORTUGUÊS
Itis. 6569-Port e 6569-A-Port: Domingos.

SAÍDAS EN ESPANHOL
Itis. 6569 e 6569-A: Diárias (exceto Domingos).
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Mesquita Sheikh Zayed · Abu Dhabi

6567-A

com Abu Dhabi
6 dias / 3 refeições desde

 560$
DIAS 1 AO 4 IGUAIS QUE ITI. 6567

DIA 5 DUBAI - ABU DHABI - DUBAI MP
Café da manhã. Excursão de dia completo a Abu Dhabi. 
Passaremos por Jebel Ali e sua Zona Franca, o porto ar-
tificial maior do mundo. Ao chegar a Abu Dhabi, visita-se 
a Mesquita Grande do Sheikh Zayed com capacidade até 
40 mil pessoas . A Mesquita está completamente reves-
tida em mármore e possui uma decoração formada por 
pedras semipreciosas que dão forma a imagens vegetais 
e formas geométricas. Já no interior, na sala principal en-
contramos 10 grandes lámparas de aranha, recobertas de 
ouro e a magnifica alfrombra feita a mão (a mais grande 
do mundo). Seguiremos até o Heritage Village, um peque-
nho museu que recria as atividades diárias tradicionais da 
comunidade árabe antes do descobrimento do petróleo. 
A continuação, iremos à Corniche, para obter uma vista 
do skyline da cidade. Almoço em um restaurante local e 
regresso a Dubai. Acomodação.

DIA 6 DUBAI 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto (motorista em in-
glês). Fim dos nossos serviços. ■

6567

Dubai Mágico
5 dias / 2 refeições desde

 440$
DIA 1 DUBAI
Chegada, após a passagem pelo controle de passaportes 
e à saída do aeroporto, encontro com nosso assistente. 
Traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 2 DUBAI (Sharjah)
Café da manhã. Visita à cidade: o bairrro antigo de Bas-
takia; visita ao Museu de Dubai na antiga fortaleça de 
Al-Fahdi onde temos uma visão da histôria de Dubai. 
Em seguida, embarcaremos em uma “Abra” (táxi de 
água) para atravessar o canal, enquanto desfrutamos 
da espetacular vista. Ao desembarcar, continuamos para 
o exótico e aromático Souk das especiarias e de Ouro. 
Também nos deteremos para fotografar outro dos edi-
fícios importantes de Dubái o hotel Burj Al Arab. Fim 
na zona Bur Dubai onde encontramos o famoso Dubai 
Mall, se encontra a que é atualmente a torre mais alta 
do mundo, o “Burj Khalifa”. Pela tarde visita a Sharjah 
“a Pérola do Golfo”, com a Mesquita do Rei Faisal é uma 
das paragens obrigadas, pois se trata de uma das mes-
quitas maiores dos Emirados Árabes Unidos. Visita ao 
Forte de Sharjah, antigo lugar de residência da família 
real. Seguirá para o Heritage Museum, onde verá obje-
tos de artesanato; colorido Souk Al Arsa, que imita um 
mercado tradicional. Antes de regressar, um tempo para 
um passeio rápido pelo Souk Azul, um pequeno tesouro 
repleto de tapetes, joalheria e artesanatos. Regresso a 
Dubai. Acomodação.

DIA 3 DUBAI (Safári 4x4) MP
Café da manhã. Manhã livre. No início da tarde, realiza-
remos um safári (motorista em inglês) para conhecer o 
verdadeiro deserto e as dunas de Dubai em um 4x4, com 
paradas para fotografar e observar o pôr do sol. A excur-
são continuará até chegar ao tradicional acampamento 
árabe, onde nos oferecerão um Jantar (churrasco), sob 
as estrelas, com entretenimento ao vivo para desfrutar 
de uma noite animada, com dança do ventre. Retorno ao 
hotel e Acomodação.

DIA 4 DUBAI (Dhow Creek) MP
Café da manhã. Manhã livre. Pela noite, traslado (moto-
rista em inglês) para um barco tradicional árabe, o Dhow, 
para realizar um cruzeiro pela Marinha de Dubai, onde 
poderá degustar de um Jantar com comida tradicional 
árabe e internacional, enquanto o Dhow se desliza pelas 
águas do Creek, com vistas aos palácios e arranha-céus 
da cidade. Ao finalizar o cruzeiro, traslado ao hotel e 
Acomodação.

DIA 5 DUBAI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto (motorista em in-
glês). Fim dos nossos serviços. ■

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Salidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
·  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
·  4 / 5 noches de alojamiento em los hoteles previstos o 
similares, de acuerdo ao programa elegido.

·  Comidas según itinerário.
·  Visitas indicadas em el itinerário com guías de habla hispana 
exceto el safári 4x4 e el Dhow por el Creek, 
que se realizará com chófer-guía de habla inglesa.

·  Iitinerario 6567-A: Visita de dia completo a Abu Dhabi com 
almuerzo incluido e guía de habla hispana.

·  Entradas de los monumentos indicados em el itinerário.
·  Seguro básico de viaje.

OBSERVAÇÕES
·  Não opera: em produto Luxo: 
18 ao 26 Outubro e 20 ao 30 Novembro. 

·  Ver informações na página 75.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Dubai Howard Jhonson Bur Dubai 3* (Tentação) 
 Ibis ao Barsha / Ibis Style Jumeirah 3* (Tentação) 
 Wyndam Al Barsha/ Wyndam Marina 4* (Seleção) 
 Bonnington / Crowne Plaza Sheiz Zaid R 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

EMIRADOS ÁRABES

Sharjah

Dubai
Abu Dhabi

(Iti. 6567-A)

4 5ou

ITI 6567 / 6567-A

6567 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 30 Abril 2019 540 530 790 690 670 1.190 810 790 1.380
1 Maio ao 27 Setembro 2019 440 430 580 500 480 850 590 570 910
28 Setembro ao 25 Outubro 2019 540 530 790 690 670 1.190 810 790 1.380
26 Outubro ao 3 Novembro 2019 570 560 840 730 710 1.250 850 830 1.450
4 Novembro ao 20 Dezembro 2019 540 530 790 690 670 1.190 810 790 1.380
4 Janeiro ao 31 Março 2020 600 590 890 760 740 1.320 890 870 1.520

6567-A - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 30 Abril 2019 660 650 910 810 790 1.310 970 950 1.540
1 Maio ao 27 Setembro 2019 560 550 700 620 600 970 750 730 1.070
28 Setembro ao 25 Outubro 2019 660 650 910 810 790 1.310 970 950 1.540
26 Outubro ao 3 Novembro 2019 690 680 960 850 830 1.370 1.010 990 1.610
4 Novembro ao 20 Dezembro 2019 660 650 910 810 790 1.310 970 950 1.540
4 Janeiro ao 31 Março 2020 720 710 1.010 880 860 1.440 1.050 1.030 1.680

Suplemento por pax saídas itinerários 6560 e 6560-A:
• 1 ao 15 Maio 2019 — — — — — — 150 130 330
• 13 ao 29 Nov 2019 + 25 Jan ao 3 Fev + 15 ao 25 Fev 2020 210 210 380 270 270 550 270 270 550
Preços não válidos do 21 Dezembro ao 3 Janeiro, consultar.
Crianças até 10 anos, 20% desconto em Triplo. Preço do Visto sem desconto.

SAÍDAS EM PORTUGUÊS
Itis. 6567-Port e 6567-A-Port: Domingos.

SAÍDAS EN ESPANHOL
Itis. 6567 e 6567-A: Diárias (exceto Domingos).
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Cidade moderna · Abu Dhabi

Zona antiga · Dubai

EMIRADOS ÁRABES

Abu Dhabi
Dubai

5

6566 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 30 Abril 2019 570 560 885 915 895 1.510 965 945 1.655
1 Maio ao 27 Setembro 2019 490 480 685 645 625 1.020 695 675 1.145
28 Setembro ao 25 Outubro 2019 570 560 885 915 905 1.510 965 945 1.655
26 Outubro ao 3 Novembro 2019 605 595 925 965 945 1.570 1.020 1.010 1.735
4 Novembro ao 20 Dezembro 2019 570 560 885 915 895 1.510 965 945 1.655
4 Janeiro ao 31 Março 2020 635 625 965 1.010 990 1.645 1.070 1.050 1.820
Suplemento por pax saídas:
• 1 ao 15 Maio 2019 — — — — — — 155 135 345
• 13 ao 29 Nov 2019 + 25 Jan ao 3 Fev e 15 ao 25 Fev 2020 220 220 395 280 280 570 280 280 570
Preços não válidos do 21 Dezembro ao 2 Janeiro, consultar.
Crianças até 10 anos, 20% desconto em Triplo. Preço do Visto sem desconto.

DÍA 5 DUBÁI 
Café da manhã. Dia livre nesta maravilhosa cidade. Poderá 
realizar pela tarde / noite, uma bonita excursão opcional 
em barco tradicional pelo creek da cidade onde poderá 
degustar de um Jantar com comida tradicional árabe e 
internacional, enquanto o Dhow se desliza pelas águas do 
Creek, com vistas aos palácios e arranha-céus da cidade. 
Se preferir pode realizar um opcional pela Marinha de 
Dubái que lhe oferece umas espetaculares vistas desde o 
Mar. Acomodação.

DIA 6 DUBAI 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto (motorista em in-
glês). Fim dos nossos serviços. ■

DIA 1 DUBAI 
Chegada, após a passagem pelo controle de passaportes 
e à saída do aeroporto, encontro com nosso assistente. 
Traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 2 DUBAI 
Café da manhã. Visita à cidade: o bairrro antigo de Bas-
takia; visita ao Museu de Dubai na antiga fortaleça de Al-
-Fahdi onde temos uma visão da histôria de Dubai. Em 
seguida, embarcaremos em uma “Abra” (táxi de água) 
para atravessar o canal, enquanto desfrutamos da espeta-
cular vista. Ao desembarcar, continuamos para o exótico 
e aromático Souk das especiarias e de Ouro. Também nos 
deteremos para fotografar outro dos edifícios importantes 
de Dubái o hotel Burj Al Arab. Fim na zona Bur Dubai onde 
encontramos o famoso Dubai Mall, se encontra a que é 
atualmente a torre mais alta do mundo, o “Burj Khalifa”. 
Tarde libre. Sugerimos explorar esta dinâmica cidade em 
contínua mudança ou realizar uma excurision (opc) ao 
Emirato de Sharjah “a Pérola do Golfo”, com a Mesquita 
do Rei Faisal é uma das paragens obrigadas, pois se tra-
ta de uma das mesquitas maiores dos Emirados Árabes 
Unidos. Visita ao Forte de Sharjah, antigo lugar de resi-
dência da família real. Seguirá para o Heritage Museum, 
onde verá objetos de artesanato; colorido Souk Al Arsa, 
que imita um mercado tradicional. Antes de regressar, um 
tempo para um passeio rápido pelo Souk Azul, um pe-
queno tesouro repleto de tapetes, joalheria e artesanatos. 
Regresso a Dubai. Acomodação.

DIA 3 DUBAI (Safári 4x4) MP 
Café da manhã. Manhã livre. No início da tarde, realiza-
remos um safári (motorista em inglês) para conhecer o 
verdadeiro deserto e as dunas de Dubai em um 4x4, com 
paradas para fotografar e observar o pôr do sol. A excur-
são continuará até chegar ao tradicional acampamento 
árabe, onde nos oferecerão um Jantar (churrasco), sob 
as estrelas, com entretenimento ao vivo para desfrutar 
de uma noite animada, com dança do ventre. Retorno ao 
hotel e Acomodação.

DIA 4 DUBAI (Abu Dhabi) MP 
Café da manhã. Excursão de dia completo a Abu Dhabi. 
Passaremos por Jebel Ali e sua Zona Franca, o porto ar-
tificial maior do mundo. Ao chegar a Abu Dhabi, visita da 
Mesquita Grande do Sheikh Zayed com capacidade até 
40 mil pessoas. A Mesquita está completamente reves-
tida em mármore e possui uma decoração formada por 
pedras semipreciosas que dão forma a imagens vegetais 
e formas geométricas. Já no interior, na sala principal en-
contramos 10 grandes lámparas de aranha, recobertas de 
ouro e a magnifica alfrombra feita a mão (a mais grande 
do mundo). Seguiremos até o Heritage Village, um peque-
nho museu que recria as atividades diárias tradicionais da 
comunidade árabe antes do descobrimento do petróleo. 
A continuação, iremos à Corniche, para obter uma vista 
do skyline da cidade. Almoço em um restaurante local e 
regresso a Dubai. Acomodação.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas sim mínimo de pessoas 
·  Assistência de língua hispana ao chegar no aeroporto. 
·  Traslados de chegada e saída. 
·  5 pernoites nos hotéis indicados ou similares. 
·  Refeições conforme itinerário. 
·  Visitas indicadas em cada itinerario com guias de língua 
hispana / português excepto o safári 4x4 que se realiza com 
motorista-guia de língua inglesa. 

·  Dia completo visita de Abu Dhabi com guia local língua 
hispana / português (em função do dia de saía escolhido). 

·  Entradas dos monumentos indicados no itinerário. 
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Não opera produto Luxo: 
18 ao 26 Outubro e 20 ao 30 Novembro

·  Ver informações na página 75.

ITI 6566

6566

Explorando Dubai e Abu Dhabi
6 dias / 2 refeições   desde

 490$

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Dubai Howard Jhonson Bur Dubai 3* (Tentação) 
 Ibis Al Barsha / Ibis Style Jumeirah 3* (Tentação) 
 Wyndham ao Barsha / Wyndham Marina 4* (Seleção) 
 Hilton Garden Inn Mall Emirates 4* (Seleção) 
 Bonnington / Crowne Plaza Sheiz Zaid R 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

SAÍDAS EM PORTUGUÊS
Iti. 6566-Port: Domingos.

SAÍDAS EN ESPANHOL
Iti. 6566: Diárias (exceto Domingos).



83

Mesquita Sheikh Zayed · Abu Dhabi

EMIRADOS ÁRABES

Abu Dhabi

Sharjah Fujairah

Dubai
6

6574 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 30 Abril 2019 760 750 1.135 1.165 1.145 1.830 1.260 1.240 2.050
1 Maio ao 27 Setembro 2019 655 645 905 855 830 1.300 945 925 1.405
28 Setembro ao 25 Outubro 2019 760 750 1.135 1.165 1.145 1.830 1.260 1.240 2.050
26 Outubro ao 3 Novembro 2019 685 675 1.185 1.215 1.195 1.925 1.320 1.300 2.155
4 Novembro ao 20 Dezembro 2019 655 645 1.135 1.165 1.145 1.830 1.260 1.240 2.050
4 Janeiro ao 31 Março 2020 720 705 1.250 1.280 1.260 2.020 1.385 1.360 2.255
Suplemento por pax saídas:
• 1 ao 15 Maio 2019 — — — — — — 155 135 345
• 13 ao 29 Nov 2019 + 25 Jan ao 3 Fev e 15 ao 25 Fev 2020 220 220 395 280 280 570 280 280 570
Preços não válidos do 21 Dezembro ao 2 Janeiro, consultar.
Crianças até 10 anos, 20% desconto em Triplo. Preço do Visto sem desconto.

DIA 5 DUBAI (Costa Este - Fujairah) MP
Café da manhã. Visita a uma das praias mais populares 
da costa Leste. A costa salpicada de pequenas aldeias 
agrícolas e de pescadores, entre eles, os antigos povos 
de Khorfakkan e Dibba, situado num ponto de importante 
estratégia no Golfo. Após um banho nas praias, teremos 
o Almoço num restaurante local. Continuando ao longo 
da costa, chegamos à mesquita de Ao Badiya, a mais an-
tiga do país, construída no século XVII, e a fortaleza de 
Fujairah, de 300 anos de antiguidade. Regresso a Dubai. 
Acomodação.

DÍA 6 DUBAI 
Café da manhã. Dia livre nesta maravilhosa cidade. Poderá 
realizar pela tarde / noite, uma bonita excursão opcional 
em barco tradicional pelo creek da cidade onde poderá 
degustar de um Jantar com comida tradicional árabe e 
internacional, enquanto o Dhow se desliza pelas águas do 
Creek, com vistas aos palácios e arranha-céus da cidade. 
Se preferir pode realizar um opcional pela Marinha de 
Dubái que lhe oferece umas espetaculares vistas desde o 
Mar. Acomodação.

DIA 7 DUBAI 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto (motorista em in-
glês). Fim dos nossos serviços. ■

DIA 1 DUBAI 
Chegada, após a passagem pelo controle de passaportes 
e à saída do aeroporto, encontro com nosso assistente. 
Traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 2 DUBAI 
Café da manhã. Visita à cidade: o bairrro antigo de Bas-
takia; visita ao Museu de Dubai na antiga fortaleça de Al-
-Fahdi onde temos uma visão da histôria de Dubai. Em 
seguida, embarcaremos em uma “Abra” (táxi de água) 
para atravessar o canal, enquanto desfrutamos da espeta-
cular vista. Ao desembarcar, continuamos para o exótico 
e aromático Souk das especiarias e de Ouro. Também nos 
deteremos para fotografar outro dos edifícios importantes 
de Dubái o hotel Burj Al Arab. Fim na zona Bur Dubai onde 
encontramos o famoso Dubai Mall, se encontra a que é 
atualmente a torre mais alta do mundo, o “Burj Khalifa”. 
Tarde libre. Sugerimos explorar esta dinâmica cidade em 
contínua mudança ou realizar uma excurision (opc) ao 
Emirato de Sharjah “a Pérola do Golfo”, com a Mesquita 
do Rei Faisal é uma das paragens obrigadas, pois se tra-
ta de uma das mesquitas maiores dos Emirados Árabes 
Unidos. Visita ao Forte de Sharjah, antigo lugar de resi-
dência da família real. Seguirá para o Heritage Museum, 
onde verá objetos de artesanato; colorido Souk Al Arsa, 
que imita um mercado tradicional. Antes de regressar, um 
tempo para um passeio rápido pelo Souk Azul, um pe-
queno tesouro repleto de tapetes, joalheria e artesanatos. 
Regresso a Dubai. Acomodação.

DIA 3 DUBAI (Safári 4x4) MP 
Café da manhã. Manhã livre. No início da tarde, realiza-
remos um safári (motorista em inglês) para conhecer o 
verdadeiro deserto e as dunas de Dubai em um 4x4, com 
paradas para fotografar e observar o pôr do sol. A excur-
são continuará até chegar ao tradicional acampamento 
árabe, onde nos oferecerão um Jantar (churrasco), sob 
as estrelas, com entretenimento ao vivo para desfrutar 
de uma noite animada, com dança do ventre. Retorno ao 
hotel e Acomodação.

DIA 4 DUBAI (Abu Dhabi) MP 
Café da manhã. Excursão de dia completo a Abu Dhabi. 
Passaremos por Jebel Ali e sua Zona Franca, o porto ar-
tificial maior do mundo. Ao chegar a Abu Dhabi, visita da 
Mesquita Grande do Sheikh Zayed com capacidade até 
40 mil pessoas. A Mesquita está completamente reves-
tida em mármore e possui uma decoração formada por 
pedras semipreciosas que dão forma a imagens vegetais 
e formas geométricas. Já no interior, na sala principal en-
contramos 10 grandes lámparas de aranha, recobertas de 
ouro e a magnifica alfrombra feita a mão (a mais grande 
do mundo). Seguiremos até o Heritage Village, um peque-
nho museu que recria as atividades diárias tradicionais da 
comunidade árabe antes do descobrimento do petróleo. 
A continuação, iremos à Corniche, para obter uma vista 
do skyline da cidade. Almoço em um restaurante local e 
regresso a Dubai. Acomodação.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas sim mínimo de pessoas.
·  Assistência de língua hispana ao chegar no aeroporto. 
·  Traslados de chegada e saída. 
·  6 pernoites nos hotéis indicados ou similares. 
·  Refeições conforme itinerário. 
·  Visitas indicadas em cada itinerario com guias de língua 
hispana / português excepto o safári 4x4 que se realiza com 
motorista-guia de língua inglesa. 

·  Dia completo visita de Abu Dhabi com guia local língua 
hispana / português (em função do dia de saía escolhido). 

·  Entradas dos monumentos indicados no itinerário. 
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Não opera produto Luxo: 
18 ao 26 Outubro e 20 ao 30 Novembro

·  Ver informações na página 75.

ITI 6574

6574

3 Emirados: Dubai, Abu Dhabi e Fujairah
7 dias / 3 refeições   desde

 655$

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Dubai Howard Jhonson Bur Dubai 3* (Tentação) 
 Ibis ao Barsha / Ibis Style Jumeirah 3* (Tentação) 
 Wyndham Al Barsha / Wyndham Marina 4* (Seleção) 
 Bonnington / Crowne Plaza Sheiz Zaid R 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

SAÍDAS EM PORTUGUÊS
Iti. 6574-Port: Domingos.

SAÍDAS EN ESPANHOL
Iti. 6574: Diárias (exceto Domingos).
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Panorâmica ao entardecer · Dubai

Mesquita Sheikh Zayed · Abu Dhabi

EMIRADOS ÁRABES

Abu Dhabi

Sharjah

Dubai
6

6570 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 30 Abril 2019 915 905 1.320 1.030 1.020 1.645 1.290 1.270 2.205
1 Maio ao 27 Setembro 2019 740 730 1.000 840 830 1.330 935 915 1.475
28 Setembro ao 25 Outubro 2019 915 905 1.320 1.030 1.020 1.645 1.290 1.270 2.205
26 Outubro ao 3 Novembro 2019 955 945 1.385 1.080 1.070 1.725 1.350 1.330 1.550
4 Novembro ao 20 Dezembro 2019 915 905 1.320 1.030 1.020 1.645 1.290 1.270 2.205
4 Janeiro ao 31 Março 2020 990 980 1.445 1.135 1.125 1.810 1.415 1.395 1.520
Suplemento por pax saídas:
• 1 ao 15 Maio 2019 — — — — — — 155 135 345
• 13 ao 29 Nov 2019 + 25 Jan ao 3 Fev e 15 ao 25 Fev 2020 220 220 395 280 280 570 280 280 570
Preços não válidos do 21 Dezembro ao 2 Janeiro, consultar.
Crianças até 10 anos, 20% desconto em Triplo. Preço do Visto sem desconto

DIA 3 DUBAI (Sharjah) 
Café da manhã. Pela manhã, visita ao Emirado de Sharjah, 
com a Mesquita do Rei Faisal. Tempo de explorar o colorido 
Souk Al Arsa, que imita um mercado tradicional, uma intrin-
cada decoração e imaginação onde se pode pechinchar, o 
museu da civilização onde há um mostruário de Obras islâ-
micas únicas. Regresso a Dubai e tarde livre. Acomodação.

DIA 4 DUBAI (Abu Dhabi) MP 
Café da manhã. Excursão de dia completo a Abu Dhabi. 
Passaremos por Jebel Ali e sua Zona Franca, o porto ar-
tificial maior do mundo. Ao chegar a Abu Dhabi, visita-se 
a Mesquita Grande do Sheikh Zayed com capacidade até 
40 mil pessoas. Continuaremos com a zona moderna Ao 
Bateen onde estão os Palácios reais, o passeio marítimo co-
nhecido por “o Corniche” desde onde poderemos tomar fo-
tos da ilha artificial de “Lulú” e depois até o “Quebra-mar” 
onde podemos tirar fotos panorâmicas de Abu Dhabi. 
Continuaremos nosso percurso com uma vista panorâmica 
exterior do “Emirates Palace”, sendo o hotel mais luxuoso 
do mundo com 7 estrelas, e o Palácio de residência do atual 
Sheikh. Almoço em um restaurante local. No caminho de 
volta para Dubai, passaremos pela ilha Yas, onde se pode 
fazer fotos do parque temático Ferrari World (entrada ao 
parque não incluída). Retorno a Dubai. Acomodação.

DIA 5 DUBAI (Dhow Marina) MP
Café da manhã. Manhã livre. Pela noite, traslado (moto-
rista em inglês) para um barco tradicional árabe, o Dhow, 
para realizar um cruzeiro pela Marinha de Dubai, onde 
poderá degustar de um Jantar com comida tradicional 
árabe e internacional, enquanto o Dhow se desliza pelas 
águas da Marinha, com vistas aos palácios e arranha-céus 
da cidade. Ao finalizar o cruzeiro, traslado ao hotel e 
Acomodação.

DIA 6 DUBAI 
Café da manhã. Dia livre. Poderá seguir descobrindo a 
cidade e seus edifícios mais importantes. Acomodação. 

DIA 7 DUBAI 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto (motorista em in-
glês). Fim dos nossos serviços. ■

DIA 1 DUBAI
Chegada no aeroporto. Após a passagem pelo controle 
de passaportes e à saída do aeroporto, encontro com 
nosso assistente. Traslado ao hotel. Restante do dia livre. 
Acomodação.

DIA 2 DUBAI (Torre Burj Khalifa + Safari 4x4) PC
Café da manhã. Visita à cidade, começamos o bairro de 
Bastakia com as antigas casas dos comerciantes, galerias, 
restaurantes e cafés, continuando a visita ao Museu de Du-
bai, onde temos uma visão da vida em Dubai nos tempos 
anteriores ao petróleo. Em seguida, embarcaremos em 
uma “Abra” (táxi de água) para atravessar o canal, enquan-
to desfrutamos da espetacular vista. Ao desembarcar, con-
tinuamos para o exótico e aromático Souk das especiarias 
e de Ouro, dos mais conhecidos no mundo. Nos dirigire-
mos à Bur Dubai, onde além do famoso Dubai Mall (um dos 
maiores shoppings), se encontra a que é atualmente a tor-
re mais alta do mundo, o “Burj Khalifa”, de onde se pode 
apreciar uma excepcional vista panorâmica da cidade, in-
cluindo a subida na torre. Almoço no restaurante giratório 
Ao Dawaar. No início da tarde, realizaremos um safári (mo-
torista em inglês) para conhecer o verdadeiro deserto e as 
dunas de Dubai em um 4x4, com paradas para fotografar e 
observar o pôr do sol. A excursão continuará até chegar ao 
tradicional acampamento árabe, onde nos oferecerão um 
Jantar (churrasco), sob as estrelas, com entretenimento ao 
vivo para desfrutar de uma noite animada, com dança do 
ventre. Retorno ao hotel e Acomodação. 

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas sim mínimo de pessoas. 
·  Assistência de língua hispana ao chegar no aeroporto. 
·  Traslados de chegada e saída. 
·  6 pernoites nos hotéis indicados ou similares. 
·  Visita de Dubai , Sharjah e Abu Dhabi, com guia local de língua 
hispana / português (em função do dia de saía escolhido). 

·  Safári em 4x4 e Dhow pela Marinha, com motorista em inglês. 
·  Refeições conforme itinerário. 
·  Entradas dos monumentos indicados no itinerário. 
·  Seguro básico de viagem. 

OBSERVAÇÕES
·  Não opera em produto Luxo:  
16 ao 26 Outubro e 20 ao 30 Novembro.

·  O restaurante Al Dawaar fecha às Sextas-feiras. Quando o 
almoço coincidir com esse dia, será substituído por outro 
restaurante.

·  Ver informações na página 75.

VALOR AGREGADO SPECIAL TOURS
·  Entrada Burj Khalifa (até piso 124).
·  Almoço em o restaurante Al Dawar.
·  Cruzeiro Dhow pela Marinha (motorista em inglês). 

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Dubai Howard Jhonson Bur Dubai 3* (Tentação) 
 Ibis Al Barsha / Ibis Style Jumeirah 3* (Tentação) 
 Whyndam Al Barsha / Wyandam Marina 4* (Seleção) 
 Bonnington / Crowne Plaza Sheiz Zaid R 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

ITI 6570

6570

Dubai Fantástica e Abu Dhabi
7 dias / 4 refeições   desde

 740$

SAÍDAS EM PORTUGUÊS
Iti. 6570-Port: Domingos.

SAÍDAS EN ESPANHOL
Iti. 6570: Diárias (exceto Domingos).
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Entardecer no deserto · Dubai

Grande Mesquita Sheikh Zayed · Fujairah

EMIRADOS ÁRABES

Abu Dhabi

Sharjah Fujairah

Dubai
7

6568 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 30 Abril 2019 1.070 1.060 1.570 1.395 1.375 2.265 1.520 1.500 2.695
1 Maio ao 27 Setembro 2019 915 905 1.185 1.030 1.010 1.550 1.135 1.115 1.760
28 Setembro ao 25 Outubro 2019 1.070 1.060 1.570 1.395 1.375 2.265 1.520 1.500 2.695
26 Outubro ao 3 Novembro 2019 1.135 1.125 1.655 1.465 1.445 2.380 1.590 1.570 2.830
4 Novembro ao 20 Dezembro 2019 1.070 1.060 1.570 1.395 1.375 2.265 1.520 1.500 2.695
4 Janeiro ao 31 Março 2020 1.195 1.185 1.735 1.550 1.530 2.505 1.675 1.655 2.975
Suplemento por pax saídas:
• 1 ao 15 Maio 2019 — — — — — — 155 135 345
• 13 ao 29 Nov 2019 + 25 Jan ao 3 Fev e 15 ao 25 Fev 2020 220 220 395 280 280 570 280 280 570
Preços não válidos do 21 Dezembro ao 2 Janeiro, consultar.
Crianças até 10 anos, 20% desconto em Triplo. Preço do Visto sem desconto.

tradicional. Antes de regressar, um tempo para um pas-
seio rápido pelo Souk Azul, um pequeno tesouro repleto 
de tapetes, joalheria e artesanatos. Regresso a Dubai. 
Acomodação.

DIA 6 DUBAI (Costa Este) MP
Café da manhã. Visita a uma das praias mais populares 
da costa Leste. A costa salpicada de pequenas aldeias 
agrícolas e de pescadores, entre eles, os antigos povos de 
Khorfakkan e Dibba, situado num ponto de importante 
estratégia no Golfo. Após um banho nas praias, teremos 
o Almoço num restaurante local. Continuando ao longo 
da costa, chegamos à mesquita de Ao Badiya, a mais an-
tiga do país, construída no século XVII, e a fortaleza de 
Fujairah, de 300 anos de antiguidade. Regresso a Dubai. 
Acomodação.

DIA 7 DUBAI
Café da manhã. Dia livre para realizar compras e seguir 
descobrindo a cidade. Acomodação. 

DIA 8 DUBAI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto (motorista em in-
glês). Fim dos nossos serviços. ■

DIA 1 DUBAI
Chegada no aeroporto. Após a passagem pelo controle de 
passaportes e à saída do aeroporto, encontro com nosso 
assistente. Traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 2 DUBAI (Safari 4x4) MP
Café da manhã. Visita à cidade, começamos o bairro de 
Bastakia e visita ao Museu de Dubai na antiga fortaleça 
de Al-Fahdi. Em seguida, embarcaremos em uma “Abra” 
(táxi de água) para atravessar o canal, enquanto desfru-
tamos da espetacular vista. Ao desembarcar, continua-
mos para o exótico e aromático Souk das especiarias e 
de Ouro. Também nos deteremos para fotografar outro 
dos edifícios importantes de Dubái o hotel Burj Al Arab. 
Nos dirigiremos à Bur Dubai, onde além do famoso Dubai 
Mall, se encontra a que é atualmente a torre mais alta do 
mundo, o “Burj Khalifa”. Tempo livre. No início da tarde, 
realizaremos um safári (motorista em inglês) para conhe-
cer o verdadeiro deserto e as dunas de Dubai em um 4x4, 
com paradas para fotografar e observar o pôr do sol. A 
excursão continuará até chegar ao tradicional acampa-
mento árabe, onde nos oferecerão um Jantar (churrasco), 
sob as estrelas, com entretenimento ao vivo para desfru-
tar de uma noite animada, com dança do ventre. Retorno 
ao hotel e Acomodação.

DIA 3 DUBAI (Abu Dhabi) MP
Café da manhã. Saída para Abu Dhabi. Visita da Grande 
Mesquita de Jeque Zayed. Está completamente revestida 
em mármore e possui uma decoração formada por pe-
dras semi-preciosas que dão forma a imagens vegetais e 
formas geométricas. Seguiremos até o Heritage Village, 
um pequeno museu que recria as atividades diárias tradi-
cionais da comunidade árabe antes do descobrimento do 
petróleo. Almoço em um restaurante local. A continuação, 
iremos à Corniche, para obter uma vista do skyline da ci-
dade, e ao regresso a Dubai, passaremos pela Saadiyat 
Island, com os novos museus do Louvre e Guggemheim, 
além de Yas Island donde se encontra o circuito de for-
mula I e o Parque Ferrari World (entrada não incluída). 
Chegada em Dubai. Acomodação.

DIA 4 DUBAI (Dhow Creek) MP
Café da manhã. Manhã livre. Pela noite, traslado (motorista 
em inglês) para um barco tradicional árabe, o Dhow, para 
realizar um cruzeiro pela Marinha de Dubai, onde poderá 
degustar de um Jantar com comida tradicional árabe e 
internacional, enquanto o Dhow se desliza pelas águas do 
Creek, com vistas aos palácios e arranha-céus da cidade. 
Ao finalizar o cruzeiro, traslado ao hotel e Acomodação.

DIA 5 DUBAI (Sharjah)
Café da manhã. Manhã livre. Pela tarde realizaremos uma 
visita a Sharjah com a Mesquita do Rei Faisal. Visita ao 
Forte de Sharjah, antigo lugar de residência da família 
real, originalmente construído em 1.820. Seguirá para o 
Heritage Museum. Depois da visita do Museu, tempo de 
explorar o colorido Souk Al Arsa, que imita um mercado 

NOSSO PREÇO INCLUI
· Saídas garantidas sim mínimo de pessoas.
·  Traslados de chegada e saída.
·  7 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
·  Visitas indicadas no itinerário com guia local de língua 
hispana / português (em função do dia de saía escolhido).

·  Safári em 4x4 e Dhow pelo Creek, com motorista em inglês. 
·  Refeições conforme itinerário.
·  Entradas dos monumentos indicados no itinerário.
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Não opera em produto Luxo:  
16 ao 26 Outubro e 20 ao 30 Novembro.

· Ver informações na página 75.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Dubai Howard Jhonson Bur Dubai 3* (Tentação) 
 Ibis Al Barsha / Ibis Style Jumeirah 3* (Tentação) 
 Whyndam Al Barsha / Wyandam Marina 4* (Seleção) 
 Bonnington / Crowne Plaza Sheiz Zaid R 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

ITI 6568

6568

Maravilhas de Dubai e Abu Dhabi
8 dias / 4 refeições   desde

 915$

SAÍDAS EM PORTUGUÊS
Iti. 6568-Port: Domingos.

SAÍDAS EN ESPANHOL
Iti. 6568: Diárias (exceto Domingos).
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Panorâmica do Burj Al Arab · Dubai

Safári 4x4 · Dubai

EMIRADOS ÁRABES

Abu Dhabi

Dubai
Fuijairah

2

1 + 2 + 1
1

DIA 5 SÁB DUBAI - ABU DHABI MP
Café da manhã. Saída pela estrada a Abu Dhabi. Passa-
remos por Jebel Ali e sua Zona Franca, o porto artificial 
maior do mundo. Ao chegar a Abu Dhabi, visita-se a 
Mesquita Grande do Sheikh Zayed. Continuaremos com 
a zona moderna Ao Bateen onde estão os Palácios reais, 
o passeio marítimo conhecido por “o Corniche” desde 
onde poderemos tomar fotos da ilha artificial de “Lulú” e 
depois até o “Quebra-mar” onde podemos tirar fotos pa-
norâmicas de Abu Dhabi. Continuaremos nosso percurso 
com uma vista panorâmica exterior do “Emirates Palace”, 
sendo o hotel mais luxuoso do mundo com 7 estrelas, e 
o Palácio de residência do atual Sheikh, que também foi 
residência do Sheikh Zayed. Almoço em um restaurante 
local. Tarde livre. Acomodação.

DIA 6 DOM ABU DHABI (Al Ain) MP
Café da manhã. Saída para o deserto de Al Ain, um dos 
povoados mais antigos dos Emirados. Este oásis está ro-
deado por impressionantes dunas de areia vermelha. No 
museu poderá ver os descobrimentos arqueológicos. Visi-
ta do Museu-Palácio do Sheik Zayed. Durante o percurso, 
poderá ver homens cultivando as palmeiras e também 
poderá conhecer o antigo sistema de irrigação. Almoco. 
Visita de um dos maiores mercados de camelos do Orien-
te Médio. Regresso para Adu Dhabi. Acomodação.

DIA 7 SEG ABU DHABI - DUBAI (Safari 4x4) MP
Café da manhã. Saída a Dubai, chegada e no início da tar-
de, realizaremos um safári (motorista em inglês) para co-
nhecer o verdadeiro deserto e as dunas de Dubai em um 
4x4, com paradas para fotografar e observar o pôr do sol. 
A excursão continuará até chegar ao tradicional acampa-
mento árabe, onde nos oferecerão um Jantar (churrasco), 
sob as estrelas, com entretenimento ao vivo para desfru-
tar de uma noite animada, com dança do ventre. Retorno 
ao hotel e Acomodação.

DIA 8 TER DUBAI 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto (motorista em in-
glês). Fim dos nossos serviços. ■

DIA 1 TER DUBAI 
Chegada no aeroporto. Após a passagem pelo controle de 
passaportes e à saída do aeroporto, encontro com nosso 
assistente. Traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 2 QUA DUBAI - FUJAIRAH MP
Café da manhã. Saída para a costa Leste, passando pelas 
montanhas Hajar com seu conhecido mercado de cerâmi-
ca e tapetes típicos. Saída para Masafi para ver as famosas 
fontes naturais de água com parada no seu ponto mais 
alto para desfrutar da impressionante vista dos Wadis 
(leito de rio seco). Chegada ao litoral com tempo para ba-
nhar-se no Oceano Índico e um Almoco na praia. Se passa 
pelos povoados de pescadores e se vê a Mesquita Bidaya, 
a mais antiga dos Emirados, assim como a panorâmica do 
antigo Forte Fujairah. Resto do dia livre. Acomodação.

DIA 3 QUI FUJAIRAH - SHARJAH - AJMAN - DUBAI 
Café da manhã. Saída para realizar a visita panorâmica 
de Ajman e Sharjah: o Mercado Azul, a Mesquita Faisal, 
o Mercado Al Arsah com sua original decoração, o Museu 
da Civilização com seu mostruário de obras islâmicas e o 
Museu Histórico de Ajman. Saída para Dubai. Possibilida-
de para realizar opcionalmente um jantar no barco típico 
Dhow pelo Creek. Acomodação.

DIA 4 SEX DUBAI 
Café da manhã. Visita de Dubai: a Mesquita de Jumeirah. 
Continuamos com uma foto panorâmica instantâneo no 
Hotel Burj Al Arab, o hotel mais alto do mundo. Traslado 
para a ilha da palmeira “Palm Jumeirah “ para ver o hotel 
Atlantis The Palm. Regresso em monorail (que nos dará 
a oportunidade de ver toda a palmeira com seus ramos), 
continuação para Dubai Marinha, o projeto costeiro maior 
em seu estilo, teremos a oportunidade de ver protótipos 
de casas e aprender mais sobre o futuro excitante de co-
mércio e negócios no emirado. Continuação até “Mall of 
the Emirates” para ver o SKI Dubi. Finalmente na área de 
Burj Khalifa com a torre mais alta do mundo de 828 metros 
(subida a torre não incluída). Tarde libre com possibilidade 
de realizar uma excursão ao Dubai Clássico. Acomodação.

SAÍDAS
Terças-feiras.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com mínimo de 2 pessoas.
·  Assistência de língua hispana ao chegar no aeroporto.
·  Traslados de chegada e saída.
·  7 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
·  Visitas indicadas no itinerário com guias locais de língua 
hispana.

·  Safári em 4x4 ao deserto de Dubai com motorista em inglês. 
·  Refeições conforme itinerário.
·  Entradas dos monumentos indicados no itinerário.
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
· As saídas de 4 Junho, 6 e 14 Agosto não operam.
·  Ver informações na páginas 75.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Dubai Ramada Jumeirah 4* (Seleção) 
 Radisson Blu Waterfront 5* (Luxo)
Fujairah Novotel Jujairah 4* (Seleção) 
 Rotana Fujairah 5* (Luxo)
Abu Dhabi Novotel Al Bustan 4* (Seleção) 
 Cornish Abu Dhabi 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

ITI 6572

6572

Emirados ao Completo
8 dias / 3 refeições   desde

 1.405$

6572 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 Abril ao 7 Maio 2019 1.455 1.425 2.020
14 Maio ao 17 Setembro 2019 1.405 1.395 1.770
24 Setembro ao 29 Outubro 2019 1.455 1.425 2.020

6572 - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 Abril ao 7 Maio 2019 1.735 1.600 2.580
14 Maio ao 17 Setembro 2019 1.590 1.570 2.070
24 Setembro ao 29 Outubro 2019 1.735 1.600 2.590
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Vista da cidade desde o hotel Dukes · Dubai

EMIRADOS ÁRABES

Abu Dhabi
(Iti. EST-DXB01-A)

Dubai
7

DIA 1 DUBAI 
Chegada no aeroporto. Após a passagem pelo controle de 
passaportes e à saída do aeroporto, encontro com nosso 
assistente. Traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 2 DUBÁI (Clássico e Moderno Torre Burj Khalifa) MP
Café da manhã. Dia completo de visita de Dubái Moderno 
e Clássico. Este percurso lhe levará até as magníficas vis-
tas da ensenada de Dubái Creek, passando pelo área de 
patrimônio de Bastakiya e suas casas antigas com carac-
terísticas torres de vento. A seguir, lhe levaremos à forta-
leza da o Fahidi. É aqui onde o museu de Dubái conserva 
valiosos arquivos respeito do passado da cidade. Depois 
subirão abordo de um barco tradicional “Abra” para atra-
vessar a ensenada e visitar o mercado de especiarias e o 
zoco do ouro. De caminho a Burj Ao Arab, o hotel mais 
luxuoso do mundo, teremos uma parada fotográfica junto 
à Mesquita de Jumeirah. Pela tarde, saída para visitar o 
Dubai Moderno. Passaremos pelo famoso hotel Atlantis 
The Palm, na palmera de Jumeirah, onde faremos uma 
visita panorámica. A seguir, nos dirigiremos à zona de 
Dubai Marina, onde daremos um passeio em barco. Para 
finalizar, iremos às fontes musicais de Dubai Mall para ver 
um espetáculo maravilhoso das fontes danzantes. Depois, 
Jantar buffet no luxuoso Restaurante Mediterráneo. Fe-
chamos no dia com a subida à torre Burj Khalifa (Planta 
124). Acomodação.

DÍA 3 DUBÁI (Safári 4x4) MP
Café da manhã. Pela manhã, tempo livre a sua disposi-
ção. Pela tarde, saída para uma luxuosa visita de Safari 
pelo Deserto. Nosso safari oferece-lhe a oportunidade de 
poder visitar as douradas dunas de Arabia em veículos 
com tração às quatro rodas. Continuaremos visitando um 
autêntico assentamento beduino no coração do deserto, 
onde terão a possibilidade de desfrutar de tatuajes de 
alheña, vestimentas locais, refrescos, água, chá ou café.
Poderá ser montado em um camelo ou provar as cachim-
bas de água de sabores diferentes com ritmo da música 
árabe. Para culminá-lo tudo, se servirá no Restaurante 
Sahara, um delicioso Jantar buffet à barbacoa baixo as 
estrelas. Regresso ao hotel. Acomodação.

DÍA 4 DUBÁI
Café da manhã. Dia libre. Pode aproveitar para shopping 
ou realizar excursões opcionais, como um sobrevoo em 
helicóptero, um passeio em um luxo yate pelo Golfo Pér-
sico, desfrutar do chá no hotel Burj Ao Arab, o hotel mais 
luxuoso do mundo, etc. Acomodação.

DÍA 5 DUBÁI
Café da manhã. Dia livre para relaxar-se e aproveitar das 
instalações deste fabuloso hotel e acabar de percorrer a 
cidade. Acomodação.

DIA 6 DUBAI 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto (motorista em in-
glês). Fim dos nossos serviços. ■

SAÍDAS
Diárias.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas sem mínimo de passageiros.
·  Assistência de lingua hispana à chegada em Dubái. 
·  5 permoites com café da manhã.
·  Visitas indicadas no  itinerário com guias locais de língua 
hispana. 

·  Safári em 4x4 ao deserto de Dubai com motorista em inglês. 

Adicionalmente o itinerário EST-001-A: 
·  Visita de dia completo a Abu Dhabi com Almoço guia lingua 
hispana.

OBSERVAÇÕES
·  Em função do dia de chegada a ordem de realização das 
visitas pode mudar, consultar www.specialtours.com 

·  Ver informações na páginas 75.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Dubai The Dukes Dubai The Palm 5* (Luxo Plus)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

ITI EST-DXB01 / EST-DXB01-A

EST-DXB01

Dubai com Estilo em Dukes The Palm
6 dias / 2 refeições   desde

 1.175$

EST-DXB01 - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO PLUS

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 30 Abril 2019 1.665 1.975 2.580
1 Maio ao 22 Setembro 2019 1.175 1.330 1.780
23 Setembro ao 30 Outubro 2019 1.665 1.975 2.580

EST-DXB01-A - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO PLUS

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 30 Abril 2019 1.945 2.245 2.860
1 Maio ao 22 Setembro 2019 1.455 1.600 2.185
23 Setembro ao 30 Outubro 2019 1.945 2.245 2.860

Não há habitações Triplos, o preço se corresponde a 1 Duplo + 
1 Single.

VALOR AGREGADO SPECIAL TOURS
·  Acomodação no hotel Dukes, Luxuoso hotel localizado na 
Palmera de Dubá com umas espléndidas vistas de dia e 
noite do Sky Line a cidade. Lhe proporcionará uma estância 
relaxada e glamurosa.

·  Entrada ao Burj Khalifa (até andar 124). 
·  Jantar buffet no luxuoso restaurante Mediterraneo do hotel 
Armani.

·  Jantar buffet no restaurante Sahara na visita do deserto 4x4. 
·  No itinerario com Abu Dhabi: Almoço no restaurante Le 
Vendom do hotel Emirates Palces de Abu Dhabi.

EXT-DXB01-A

com Abu Dhabi
6 dias / 3 refeições desde

 1.455$
DIAS 1 AO 3 IGUAL QUE EST-DXB01

DIA 4 DUBAI - ABU DHABI - DUBAI MP
Café da manhã. Pela manhã, saída por estrada para Abu 
Dabi, capital dos Emiratos Árabes Unidos e residência do 
Conselho Federal Nacional. É um dos principais produ-
tores de cru do mundo, Abu Dabi se propôs diversificar 
ativamente sua economia em anos recentes realizando 
investimentos nos serviços financeiros e em turismo. Seu 
percurso começará em Dubái, desde onde se deslocará 
durante aproximadamente duas horas até chegar a Abu 
Dabi, passando pelo porto maior construído pelo homem, 
o Porto Jebel Ali. Visitaremos a majestuosa Grande Mes-
quita, que é uma das mesquitas maiores do mundo. Almo-
ço no restaurante “Le Vendom” do hotel Emirates Palace. 
A seguir, lhe conduzirão pelo coração da cidade onde verá 
a famosa “Praça União” caracterizada por seus temas sim-
bólicos inspirados nos costumes do país. Depois de um 
percurso pela corniche, visitará o povo do patrimônio es-
pecialmente desenhado por seu Alteza o difunto Sheikh 
Zayed Ben Sultan ao Nayhan para recordar o passado às 
gerações mais jovens. Também terá a oportunidade de 
visitar as lojas do shopping da Marinha de Abu Dabi, que 
conta com uma ampla faixa de lojas de lembranças e bou-
tiques de luxo. Regresso a Dubai. Acomodação.

DIA 5 DUBAI
Café da manhã. Dia libre. Pode aproveitar para shopping 
ou realizar excursões opcionais, como um sobrevoo em 
helicóptero, um passeio em um luxo yate pelo Golfo Pér-
sico, desfrutar do chá no hotel Burj Ao Arab, o hotel mais 
luxuoso do mundo, etc. Ou para relaxar-se e aproveitar 
das instalações deste fabuloso hotel Acomodação.

DIA 6 DUBAI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto (motorista em in-
glês). Fim dos nossos serviços. ■

Lobby hotel Dukes · Dubái
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Grandes  
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Oriente  
Médio
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Safári 4x4 · Dubai

Mesquita Azul · Istambul E. ÁRABES

Dubai

Abu Dhabi

Istambul

TURQUIA

3

3

DIA 1 ISTAMBUL 
Chegada ao Aeroporto de Ataturk. Traslado ao hotel. 
Acomodação.

DIA 2 ISTAMBUL MP 
Café da manhã. Pela manhã visitaremos o Palácio de Santa 
Sofia, que contém um dos mais ricos museus do mundo; 
a Mesquita Azul, revestida interiormente com azulejos de 
Inzik e a única com seis minaretes; o Hipódromo Roma
no; e a Coluna de Constantino. Tarde livre para compras 
no Grande Bazar, centro comercial da cidade com mais 
de 3.000 lojas, onde alguns armazéns famosos oferecem, 
aos bons conhecedores, tapetes turcos, persas, caucásicos, 
etc. Jantar e Acomodação.

DIA 3 ISTAMBUL MP 
Café da manhã. Pela manhã, visita ao Bazar Egípcio ou 
Bazar dos Temperos, situado no antigo bairro judeu de 
Istambul e construído no século XVII, depois da conquis
ta do Egito pelos Otomanos. À continuação, pegaremos 
um barco para passear pelo Bósforo, estreito que separa a 
parte europeia e asiática de Istambul e que conecta o Mar 
de Mármara com o Mar Negro. Durante o passeio podemos 
contemplar os monumentos que se erguem em ambos la
dos do estreito. Resto do dia para continuar descobrindo 
os cantos pitorescos turísticos ou realizar excursões opcio
nais muito atrativas à Grande Mesquita de Eyup, o Palácio 
Topkapy, situado entre o chifre dourado e o mar de Már
mara, formado por pequenos edifícios e rodeado de pátios 
e por uma muralha bizantina, etc. Jantar e Acomodação.

DIA 4 ISTAMBUL   DUBAI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e saída em voo 
(não incluído) a Dubai. Chegada no aeroporto. Após a 
passagem pelo controle de passaportes e à saída do ae
roporto, encontro com nosso assistente. Traslado ao hotel. 
Restante do dia livre. Acomodação.

DIA 5 DUBAI (Safári 4x4) MP 
Café da manhã. Visita à cidade. Começamos o bairro de 
Bastakia com as antigas casas dos comerciantes, galerias, 
restaurantes e cafés, continuando a visita ao Museu de Du
bai na antiga fortaleça de AlFahdi onde temos uma visão 
da vida em Dubai nos tempos anteriores ao petró leo. Em 
seguida, embarcaremos em uma “Abra” (táxi de água) 
para atravessar o canal, enquanto desfrutamos da espe
tacular vista. Ao desembarcar, continuamos para o exótico 
e aromático Souk das Especiarias e de Ouro, dos mais co
nhecidos no mundo. Também nos deteremos para fotogra
far outro dos edifícios importantes de Dubai, o ho tel Burj 
Al Arab. Fim da visita. No início da tarde, realiza remos um 
safári (motorista em inglês) para conhecer o verdadeiro 
deserto e as dunas de Dubai em um 4x4, com paradas para 
fotografar e observar o pôr do sol. A excur são continuará 
até chegar ao tradicional acampamento árabe, onde nos 
oferecerão um Jantar (churrasco) sob as estrelas, com en
tretenimento ao vivo para desfrutar de uma noite animada, 
com dança do ventre. Retorno ao hotel e Acomodação.

6700A  

O melhor de Istambul - Dubai e Abu Dhabi
7 dias / 4 refeições   desde

 810$
NOSSO PREÇO INCLUI

·  Saídas garantidas sim mínimo de pessoas. 
·  Traslados de chegada e saída.
·  Assistência de língua hispana ao chegar no aeroporto. 
·  6 pernoites nos hotéis indicados ou similares.  
·  Refeições conforme itinerário. 
·  Visitas em espanhol, conforme indicado no itinerário (4x4 
em Dubái com motoristaguia em inlgês). 

·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Voo IstambulDubai não incluído.
·  Não opera em roducto Luxo do 14 ao 23 Outubro e do 17 ao 
27 Novembro.

·  A ordem de realização das visitas pode ser modificado, 
mantendo as previstas.

·  Ver informações na páginas 19 e 75.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Istambul Barin / Centrum / Now Efendy 4* (Tentação) 
 Orient Express / Momento 4* (Seleção) 
 Barcelo Istambul 5* (Luxo)
Dubai Howard Jhonson Bur Dubai 3* (Tentação) 
 Ibis Style Jumeirah 3* (Tentação) 
 Wyndham Al Barsa / Wyndham Marina 4* (Seleção) 
 Bonningon Jumeiah Lakes Towers 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

ITI 6700-A

6700 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUJO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 27 Abril 2019 855 830 1.195 1.090 1.070 1.665 1.250 1.215 1.945
28 Abril ao 22 Setembro 2019 810 790 1.040 965 945 1.385 1.115 1.080 1.620
23 Setembro ao 21 Outubro 2019 885 865 1.215 1.115 1.090 1.695 1.260 1.225 1.915
23 ao 31 Outubro 2019 915 895 1.280 1.405 1.385 2.300 1.530 1.500 2.485
1 ao 9 Novembro 2019 885 865 1.215 1.115 1.090 1.695 1.260 1.225 1.915
10 ao 25 Novembro 2019 1.115 1.090 1.620 1.350 1.330 2.280 1.520 1.510 2.415
27 Novembro ao 17 Dezembro 2019 875 855 1.205 1.060 1.040 1.675 1.225 1.215 1.810
1 ao 20 Janeiro 2020 945 925 1.300 1.125 1.205 1.770 1.340 1.330 1.935
22 ao 31 Janeiro 2020 1.185 1.165 1.715 1.415 1.500 2.370 1.635 1.620 2.540
1 ao 12 Fevereiro 2020 945 925 1.300 1.125 1.520 1.770 1.340 1.330 1.935
12 ao 22 Fevereiro 2020 1.185 1.165 1.715 1.415 1.810 2.370 1.635 1.620 2.540
23 Fevereiro ao 9 Março 2020 945 925 1.300 1.125 1.205 1.770 1.340 1.330 1.935
12 ao 30 Março 2020 980 955 1.330 1.195 1.175 1.820 1.405 1.375 2.080
Suplemento por pax saídas 28 Abril ao 12 Maio 2019 — — — — — — 155 135 345
Preços não válidos do 18 ao 30 Dezembro. Consultar.
Crianças até 10 anos, 20% desconto em Triplo. Preço do Visto sem desconto.

DIA 6 DUBAI (Abu Dhabi) MP 
Café da manhã. Saída para Abu Dhabi. Visita da Grande 
Mesquita de Jeque Zayed, uma das maiores mesquitas 
do mundo. A Mesquita está completamente revestida 
em mármore e possui uma decoração formada por pe
dras semipreciosas que dão forma a imagens vegetais e 
formas geométricas. Seguiremos até o Heritage Village, 
um pequeno museu que recria as atividades diárias tra
dicionais da comunidade árabe antes do descobrimento 
do petróleo. A continuação, iremos à Corniche, para obter 
uma vista do skyline da cidade. Almoço em um restauran
te local e regresso a Dubai. Acomodação. 

DIA 7 DUBAI 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto (motorista em in
glês). Fim dos nossos serviços. ■

SAÍDAS
Diárias (exceto Terças e Quintasfeiras).
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Balões sobre Capadócia · Turquia

Mesquita Sheikh Zayed · Abu Dhabi
E. ÁRABES

Dubai

Abu Dhabi
(Iti. 6701-A)

Capadócia

Istambul

TURQUIA

3

2

3 1+

DIA 1 ISTAMBUL 
Chegada ao Aeroporto de Ataturk. Traslado ao hotel e 
tempo livre. Estambul, situada entre Europa e Ásia é co
nhecida historicamente como Constantinopla e Bizancio. 
Suas zonas históricas foram declaradas Patrimônio da Hu
manidade pela UNESCO em 1.985, por seus importantes 
monumentos e rest os históricos. Acomodação. 

DIA 2 ISTAMBUL  MP
Café da manã. Pela manhã, visita da cidade: começa
mos com Santa Sofía (que tem sido mesquita, igreja e 
atualmente Museu/Palácio), Jóia bizantina, que contém 
um dos mais ricos museus do mundo. Almoço. Visita da 
Mesquita Azul, obra mestre dos conquistadores de Cons
tantinopla, revestida interiormente com azulejos de Iznik 
e a única com seis minaretes; o Palácio Topkapi, residência 
e símbolo do poder dos sultões otomanos, o Hipodromo 
Romano, enfeitado por uma linha de estátuas, obeliscos e 
colunas e finalizamos com o Grande Bazar, um dos mer

6701  

Istambul, Capadócia e Dubai
10 dias / 5 refeições     desde

 1.155$

ITI 6701 / 6701-A

cados maiores e antigos do mundo, com mais de 4.000 
lojas, onde alguns armazéns famosos oferecem aos bons 
conhecedores tapices turcos, persas, caucásicos, etc. Seu 
preço está em função de sua qualidade e de seu tamanho. 
Acomodação.

DIA 3 ISTAMBUL 
Café da manã. Dia livre que pode aproveitar para percor
rer a cidade ou realizar uma visita opcional para conhecer 
o Bósforo e a cidade: realizase um apacible percorrido 
pelo Bósforo em Barco, desde o qual pode ser contempla
do as duas margens, a parte Asiática e a parte Européia, 
com seus palácios, fortalezas e villas desta cidade dividida 
por este estreito; continuação visita ao Bazar Egípcio ou 
Bazar das Especiarias, um paraíso para os sentidos, situ
ado no antigo bairro judeu de Estambul e construído em 
s.xvII após a conquista de Egito pelo Otomanos, a Mesqui
ta de Suleimán o Magnífico com seus pátios, jardins e o 
mausoleo deste poderoso sultán. Acomodação.

DIA 4 ISTAMBUL   CAPADÓCIA MP 
Café da manã. Traslado ao aeroporto e saída em voo a Ca
padocia. Fascinante por sua formação ge ológica única no 
mundo, de paisagens lunares formadas durante séculos 
sobre a em camadas grossas e macias de lava de vulcões 
Erciyes e Hasan. Jantar e Acomodação.

DIA 5 CAPADÓCIA MP
Café da manhã. Excursão de dia inteiro à região da Ca
padócia. Visitaremos o vale de Goreme, incrível comple
xo monástico bizantino integrado por igrejas escavadas 
nas rochas, com belíssimos afrescos, os Povoados Tro
gloditas de Uchisar, a fortaleza natural de Ortahisar, as 
Chaminés de Fadas de Ürgüp, as chaminés duplicadas e 
triplicadas de Pasabag e Avanos, povoado de ceramistas. 
Almoço e visi ta à cidade subterrânea de Ozkonak, que 
conta com depó sitos de cereais e poços de ventilação 
e foi utilizada como refúgio pelos cristãos da época. Al
guns dos poços tem até 7 andares de profundidade e 
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6701 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
3 ao 24 Abril 2019 1.195 1.185 1.665 1.415 1.405 2.090
1 Maio ao 18 Setembro 2019 1.155 1.145 1.510 1.290 1.280 1.810
25 Setembro a 16 Outubro 2019 1.225 1.215 1.685 1.435 1.425 2.120
23 ao 28 Outubro 2019 1.260 1.250 1.745 1.725 1.715 2.725
30 Outubro ao 6 Novembro 2019 1.225 1.215 1.685 1.435 1.425 2.120
13 ao 20 Novembro 2019 1.465 1.455 2.100 1.725 1.715 2.725
27 Novembro ao 11 Dezembro 2019 1.225 1.215 1.685 1.435 1.425 2.120
1 ao 15 Janeiro 2020 1.300 1.290 1.780 1.500 1.485 2.215
22 Janeiro 2020 1.540 1.530 2.195 1.790 1.780 2.820
29 Janeiro ao 5 Fevereiro 2020 1.300 1.290 1.780 1.500 1.485 2.215
12 Fevereiro 2020 1.540 1.530 2.195 1.790 1.780 2.820
19 Fevereiro ao 31 Março 2020 1.300 1.290 1.780 1.500 1.485 2.215
Suplemento por pax iti. 6701A com Abu Dhabi 125 145
Preços não válidos do 15 ao 28 Dezembro. Consultar.
Crianças até 10 anos, 20% desconto em Triplo. Preço do Visto sem desconto.

OBSERVAÇÕES
· Voo IstambulDubai não incluído. 
·  Não opera em Produto Luxo do 12 ao 20 Outubro  
e do 14 ao 24 Novembro.

· Ver informações na páginas 19 e 75.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Istambul Ramada Encore 4* (Tentação) 
 City by Molton / Grand Pera 4* (Seleção)
Capadócia Crystal Kaymakli / Avrasya 4* (Todos os Produtos)
Dubai Howard Jhonson Bur Dubai 3* (Tentação) 
 Ibis Style Jumeirah 3* (Tentação) 
 Wyndham Al Barsa 4* (Seleção) 
 Wyndham Marina 4* (Seleção) 
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

SAÍDAS
Quartasfeiras.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com mínimo de 2 pessoas. 
·  Assistência de língua hispana ao chegar no aeroporto em 
Istambul e Dubai. 

·  Traslados conforme itinerário. 
·  9 pernoites nos hotéis indicados ou similares, acordo con o 
itineario elegido. 

·  Visitas em Turquia,conforme itinerário, com guias em 
espanhol.

·  Visitas em Dubái, conforme itinerário, com guias em espahol 
exceto o safari em 4x4 que é com motoristaguía em inglês.

·  Cruzeiro pelo Creek de Dubái com jantar incluído (traslados 
com motorista em inglês), só em itinerário 6701. 

·  Visita de dia completo a Abu Dhabi com almoço incluído e 
guia em espahol, só em itinerário 6701A.

·  Refeições conforme itinerário. 
·  Entradas dos monumentos indicados no itinerário. 
·  Seguro básico de viagem.

6701A

com Abu Dhabi
10 dias / 5 refeições desde

 1.280$

alojaram até 5.000 cristãos. Visita a um atelier de tape
tes, para ver como se tecem artesanalmente os tapetes 
turcos. (Neste dia oferecese a possibilidade de realizar 
uma excursión opcional em balões para ver amanhecer 
sobre a impressionante paisagem de Capadocia). Jantar 
e Acomodação.

DIA 6 CAPADÓCIA   ISTAMBUL 
Café da manã. Traslado ao aeroporto para sair o vôo de 
regresso a Estambul. Chegada e translado ao hotel. Resto 
do dia livre que pode aproveitar para realizar uma inte
ressante excursión opcional e conhecer o lado asiático da 
cidade: Colina Çamila (a mais alta de Istambul), o porto de 
Üsküdar com vistas à Torre da Donzela, o Palácio de Verão 
dos sultões Beylerveyi, o Povo histórico de Kuzguncul e a 
fortaleza Anadolu Hisari. Acomodação.

DIA 7 ISTAMBUL   DUBAI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e saída em voo 
(não incluído) a Dubai. Chegada no aeroporto. Após a 
passagem pelo controle de passaportes e à saída do ae
roporto, encontro com nosso assistente. Traslado ao hotel. 
Restante do dia livre. Acomodação. 

DIA 8 DUBAI (Safari 4x4) MP 
Café da manhã. Visita à cidade, começamos o bairro de 
Bastakia com as antigas casas dos comerciantes, galerias, 
restaurantes e cafés, continuando a visita ao Museu de 
Dubai na antiga fortaleça de AlFahdi onde temos uma 
visão da vida em Dubai nos tempos anteriores ao petró
leo. Em seguida, embarcaremos em uma “Abra” (táxi de 
água) para atravessar o canal, enquanto desfrutamos da 
espetacular vista. Ao desembarcar, continuamos para o 
exótico e aromático Souk das especiarias e de Ouro, dos 
mais conhecidos no mundo. Também nos deteremos para 
fotografar outro dos edifícios importantes de Dubái o ho
tel Burj Al Arab. Fim da visita. No início da tarde, realiza
remos um safári (motorista em inglês) para conhecer o 
verdadeiro deserto e as dunas de Dubai em um 4x4, com 
paradas para fotografar e observar o pôr do sol. A excur
são continuará até chegar ao tradicional acampamento 
árabe, onde nos oferecerão um Jantar (churrasco), sob 
as estrelas, com entretenimento ao vivo para desfrutar 
de uma noite animada, com dança do ventre. Retorno ao 
hotel e Acomodação.

DIA 9 DUBAI (Dhow Creek) MP 
Café da manhã. Dia livre, onde você pode aproveitar 
para realizar compras em alguns dos inúmeros “Mall” 
da cidade, sendo o maior o “Dubai Mall”, onde além de 
encontrar todo tipo de artículos e desenhos em ouro, 
ou pode apro veitar para passear pela cidade e deixarse 
surpreender com o contraste entre a arquitetura tradi
cional árabe e as impressionantes construções realiza
das pelos melhores arquitetos da atualidade. Pela noite, 
traslado (motorista em inglês) para um barco tradicional 
árabe, o Dhow, para realizar um cruzeiro de 2 horas de 
duração pelo creek de Dubai, onde poderá degustar de 
um Jantar com comida tradicional árabe e internacional, 
enquanto o Dhow se desliza pelas águas com vistas aos 
mercados, palácios e arranhacéus da cidade. Ao finali
zar o cruzeiro, retorno ao hotel e Acomodação. 

DIA 10 DUBAI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto (motorista em in
glês). Fim dos nossos serviços. ■

DIAS 1 AO 8 IGUAIS QUE ITI. 6701

DIA 9 DUBAI (Abu Dhabi) MP 
Café da manhã. Excursão de dia completo a Abu Dhabi. 
Passaremos por Jebel Ali e sua Zona Franca, o porto arti
ficial maior do mundo. Ao chegar a Abu Dhabi, visitase a 
Mesquita Grande do Sheikh Zayed que é a terça maior do 
mundo com capacidade até 40 mil pessoas. Continuare
mos com a zona moderna Ao Bateen onde estão os Palá
cios reais, o passeio marítimo conhecido por “o Corniche” 
desde onde poderemos tomar fotos da ilha artificial de 
“Lulú” e depois até o “Quebramar” onde podemos tirar 
fotos panorâmicas de Abu Dhabi. Continuaremos nosso 
percurso com uma vista panorâmica exterior do “Emira
tes Palace”, sendo o hotel mais luxuoso do mundo com 
7 estrelas, e o Palácio de residência do atual Sheikh, que 
também foi residência do Sheikh Zayed. Almoço em um 
restaurante local. No caminho de volta para Dubai, passa
remos pela ilha Yas, onde se pode fazer fotos do parque 
temático Ferrari World e levarse alguma lembrancinha 
de sua loja (entrada ao parque não incluída). Retorno a 
Dubai. Acomodação. 

DIA 10 DUBAI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto (motorista em in
glês). Fim dos nossos serviços. ■
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Mesquita Azul · Istambul

Panorâmica da cidade · DubaiE. ÁRABES

Dubai

EfesoEsmirna

Tróia

Pamukkale

Capadócia

Pérgamo

Canakkale

Istambul

TURQUIA

4

1

1

1

2

1 Ancara

1 2+

Abu Dhabi
(Iti. 6609-A)

DIA 1 SEX ISTAMBUL 
Chegada ao Aeroporto de Ataturk. Traslado ao hotel. 
Acomodação. 

DIA 2 SÁB ISTAMBUL - TRÓIA - CANAKKALE PC 
Café da manhã. Pela manhã, saída em ônibus pela zona 
europeia para cruzar o estreito dos Dardanelos, em direção 
a Canakkale, situada na zona asiática. Almoço e continu
ação a Tróia, famosa cidade antiga que evoca, por si só, 
outro nome poético: a Ilíada, de Homero. Visita ao Cavalo 
de Tróia que, segundo a lenda, serviu para esconder os 
guerreiros. Continuação a Canakkale, a segunda província 
turca que, junto com Istambul, possui território em dois 
continentes, Europa e Ásia. Jantar e Acomodação. 

DIA 3 DOM CANAKKALE - PÉRGAMO - ESMIRNA PC 
Café da manhã. Saída para a antiga cidade de Pergamo, 
um dos principais centros culturais, comerciais e médicos 
do passado. Visita ao Templo de Asclépio, edifício con
sagrado ao deus da Medicina. Almoço e continuação da 
viagem para Esmirna, com visita panorâmica a cidade, 
convertida em um dos mais importantes portos comer
ciais da Turquia. Jantar e Acomodação. 

DIA 4 SEG ESMIRNA - ÉFESO - PAMUKKALE PC 
Café da manhã. Saída para Éfeso. Visitaremos o Templo 
de Adriano, os Banhos Romanos, a Biblioteca de Celso, o 

ITI 6609 / 6609-A

Odeão, o Teatro, etc. Almoço, e depois visitaremos a Casa 
da Virgem Maria, supostamente foi o último lugar que vi
veu a mãe de Jesus. Continuação a Pamukkale para visitar 
a antiga Hierápolis; e o Castelo de Algodão, maravilha na
tural de gigantescas cascatas brancas, estalactites e pisci
nas naturais formadas ao longo dos séculos pelo caminho 
das águas carregadas de sais calcárias procedentes de 
fontes termais. Durante o trajeto se realizará uma parada 
em uma fábrica de couro. Jantar e Acomodação. 

DIA 5 TER PAMUKKALE - CAPADÓCIA PC 
Café da manhã e saída para a região da Anatólia para visi
tar no caminho um “kervansaray”, uma antiga pousada de 
caravanas, a maior da época seljúcida, um complexo com 
dormitórios, estábulos, etc., usados pelos comerciantes. 
Almoço e continuação para a antiga região da Capadó
cia na Anatólia Central, fascinante por sua formação ge
ológica única no mundo, de paisagens lunares formadas 
durante séculos sobre a em camadas grossas e macias de 
lava de vulcões Erciyes e Hasan. Jantar e Acomodação.

DIA 6 QUA CAPADÓCIA PC
Café da manhã. Excursão de dia inteiro à região da Ca
padócia. Visitaremos o vale de Goreme, incrível complexo 
monástico bizantino integrado por igrejas escavadas nas 
rochas, com belíssimos afrescos, os Povoados Trogloditas 
de Uchisar, a fortaleza natural de Ortahisar, as Chaminés 

de Fadas de Ürgüp, as chaminés duplicadas e triplicadas 
de Pasabag e Avanos, povoado de ceramistas. Almoço e 
visita à cidade subterrânea de Ozkonak, que conta com 
depósitos de cereais e poços de ventilação e foi utilizada 
como refúgio pelos cristãos da época. Alguns dos poços 
tem até 7 andares de profundidade e alojaram até 5.000 
cristãos. Visita a um atelier de tapetes, para ver como 
se tecem artesanalmente os tapetes turcos. Jantar e 
Acomodação. 

DIA 7 QUI CAPADÓCIA - ANCARA MP 
Café da manhã e saída para Ancara, passando pelo Lago 
Salgado. Chegada a Ancara, capital da Republica Turca. 
Chegada e pela tarde, visita à cidade com o Mausoléu de 
Ataturk. Traslado ao hotel. Jantar e Acomodação. 

DIA 8 SEX ANCARA - ISTAMBUL MP 
Café da manhã. Saída da capital da Turquia e, passando 
por Bolu, pequena cidade famosa por seus centros de 
esqui e paisagens de montanhas, prosseguiremos pela 
estrada a Istambul a maior cidade da Turquia, centro his
tórico e cultural do país. Chegada, Jantar e Acomodação.

DIA 9 SÁB ISTAMBUL MP 
Café da manhã. Pela manhã visitaremos o Palácio de 
Santa Sofia, que contém um dos mais ricos museus do 
mundo; a Mesquita Azul, revestida interiormente com azu

6609  

Turquia e Dubai
14 dias / 16 refeições     desde

 1.590$
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OBSERVAÇÕES
· Voo IstambulDubai não incluído.
· Ver informações na páginas 19 e 75.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Istambul Barin / Centrum 4* (Tentação) 
 Now Efendy 4* (Tentação) 
 Orient Express / Momento 4* (Seleção) 
 Barcelo Istambul 5* (Luxo)  
Canakkale Akol 4* (Todos os Produtos) 
Esmirna Blanca 4* (Todos os Produtos) 
 Ancara Bera Ancara 4* (Todos os Produtos)
Pamukkale Lycus River 4* (Todos os Produtos)
Capadócia Dinler Urgup 4* (Todos os Produtos)
Ancara Bera Ancara 4* (Todos os Produtos)
Dubai Ibis Al Barsha 3* (Tentação) 
 Radisson Blu Dubai 4* (Seleção) 
 Nassima Royal 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com sim mínimo de pessoas.
·  Assistência de língua hispana ao chegar no aeroporto em 
Istambul e Dubai.

·  Traslados de acordo com o itinerário.
·  13 ou 14 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
·  Visitas indicadas no itinerário com guia local de língua portuguesa. 
·  Safari em 4x4 e Dhow pela Marinha de Dubai com motorista 
em inglês. 

·  Refeições segundo itinerário.
·  Entradas dos monumentos indicados no itinerário.
·  Seguro básico de viagem.

6609A

com Abu Dhabi
15 dias / 17 refeições desde

 1.715$

lejos de Inzik e a única com seis minaretes; o hipódromo 
romano, lugar onde as carreiras de quadrigas e os circos 
serviram de diversão para o povo de Constantinopla du
rante mais de mil anos e onde hoje em dia se encontra 
um obelisco egípcio; e a Coluna de Constantino. Tarde 
livre para compras no Grande Bazar, centro comercial da 
cidade com mais de 3.000 lojas, onde alguns armazéns fa
mosos oferecem, aos bons conhecedores, tapetes turcos, 
persas, caucásicos, etc. Jantar e Acomodação.

DIA 10 DOM ISTAMBUL   DUBAI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e saída em voo 
(não incluído) a Dubai. Chegada no aeroporto. Após a 
passagem pelo controle de passaportes e à saída do ae
roporto, encontro com nosso assistente. Traslado ao hotel. 
Restante do dia livre. Acomodação.

DIA 11 SEG DUBAI (Torre Burj Khalifa - Sharjah) MP
Café da manhã. Visita à cidade, começamos o bairro de 
Bastakia, continuando a visita ao Museu de Dubai, onde 
temos uma visão da vida em Dubai nos tempos ante
riores ao petróleo. Em seguida, embarcaremos em uma 
“Abra” (táxi de água) para atravessar o canal. Ao desem
barcar, continuamos para o exótico e aromático Souk 
das especiarias e de Ouro. Nos dirigiremos à Bur Dubai, 
onde além do famoso Dubai Mall, se encontra a que é 
atualmente a torre mais alta do mundo, o “Burj Khalifa”, 
de onde se pode apreciar uma excepcional vista pano
râmica da cidade, incluindo a subida na torre. Almoço 
no restaurante giratório Ao Dawaar. Pela tarde, visita ao 
Emirado de Sharjah, conhecido como a Pérola do Golfo, 
com a Mesquita do Rei Faisal. Tempo de explorar o co
lorido Souk Al Arsa, que imita um mercado tradicional, 
uma intrincada decoração e imaginação onde se pode 
pechinchar, o museu da civilização onde há um mos
truário de Obras islâmicas únicas. Regresso a Dubai e 
tarde livre, onde você pode aproveitar para passear pela 
cidade e deixarse surpreender com o contraste entre a 
arquitetura tradicional árabe e as impressionantes cons
truções realizadas pelos melhores arquitetos da atualida
de. Acomodação.

DIA 12 TER DUBAI (Safári 4x4) MP
Café da manhã. Manhã livre. No início da tarde, realiza
remos um safári (motorista em inglês) para conhecer o 
verdadeiro deserto e as dunas de Dubai em um 4x4, com 
paradas para fotografar e observar o pôr do sol. A excur
são continuará até chegar ao tradicional acampamento 
árabe, onde nos oferecerão um Jantar (churrasco), sob 
as estrelas, com entretenimento ao vivo para desfrutar 
de uma noite animada, com dança do ventre. Retorno ao 
hotel e Acomodação.

DIA 13 QUA DUBAI (Dhow Marinha) MP
Café da manhã. Manhã livre. Pela noite, traslado (moto
rista em inglês) para um barco tradicional árabe, o Dhow, 
para realizar um cruzeiro pela Marinha de Dubai, onde 
poderá degustar de um Jantar com comida tradicional 
árabe e internacional, enquanto o Dhow se desliza pelas 
águas da Marinha, com vistas aos palácios e arranhacéus 
da cidade. Ao finalizar o cruzeiro, traslado ao hotel e 
Acomodação.

DIA 14 QUI DUBAI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto (motorista em in
glês). Fim dos nossos serviços. ■

DIAS 1 AO 13 IGUAIS A ITI. 6609

DIA 14 QUI DUBAI (Abu Dhabi) MP
Café da manhã. Excursão de dia completo a Abu Dhabi. 
Passaremos por Jebel Ali e sua Zona Franca, o porto arti
ficial maior do mundo. Ao chegar a Abu Dhabi, visitase a 
Mesquita Grande do Sheikh Zayed que é a terça maior do 
mundo com capacidade até 40 mil pessoas. Continuare
mos com a zona moderna Ao Bateen onde estão os Palá
cios reais, o passeio marítimo conhecido por “o Corniche” 
desde onde poderemos tomar fotos da ilha artificial de 
“Lulú” e depois até o “Quebramar” onde podemos tirar 
fotos panorâmicas de Abu Dhabi. Continuaremos nosso 
percurso com uma vista panorâmica exterior do “Emira
tes Palace”, sendo o hotel mais luxuoso do mundo com 
7 estrelas, e o Palácio de residência do atual Sheikh, que 
também foi residência do Sheikh Zayed. Almoço em um 
restaurante local. No caminho de volta para Dubai, passa
remos pela ilha Yas, onde se pode fazer fotos do parque 
temático Ferrari World e levarse alguma lembrancinha 
de sua loja (entrada ao parque não incluída). Retorno a 
Dubai. Acomodação.

DIA 15 SEX DUBAI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto (motorista em in
glês). Fim dos nossos serviços. ■

VALOR AGREGADO SPECIAL TOURS
·  Entrada ao Burj Kalifa (até piso 124).
·  Traslados aeroportohotelaeroporto em Dubai em serviço 
privado.

·  Almoço em o restaurante Al Dawar (o restaurante Al Dawaar 
fecha às Sextasfeiras. Quando o almoço coincida com esse 
dia, será substituído por outro restaurante).

·  Cruzeiro Dhow pela Marinha (motorista em inglês).

SAÍDAS EM PORTUGUÊS
Sextasfeiras.

6609 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
5 ao 19 Abril 2019 1.675 1.645 2.350 1.925 1.880 2.785 2.165 2.100 3.255
26 Abril ao 13 Setembro 2019 1.590 1.560 2.140 1.770 1.725 2.475 1.965 1.915 2.785
20 Setembro ao 1 Novembro 2019 1.675 1.645 2.350 1.925 1.880 2.785 2.165 2.100 3.255
8 ao 15 Novembro 2019 1.880 1.850 2.735 2.165 2.120 3.330 2.415 2.370 3.715
22 Novembro ao 6 Dezembro 2019 1.665 1.635 2.340 1.880 1.840 2.755 2.130 2.090 3.140
3 ao 10 Janeiro 2019 1.770 1.735 2.445 1.955 1.915 2.830 2.225 2.185 3.235
17 ao 24 Janeiro 2020 1.985 1.955 2.840 2.235 2.195 3.400 2.505 2.465 3.805
31 Janeiro 2020 1.770 1.735 2.445 1.955 1.905 2.820 2.225 2.185 3.235
7 ao 14 Fevereiro 2020 1.985 1.955 2.840 2.235 2.195 3.400 2.505 2.465 3.805
21 Fevereiro ao 6 Março 2020 1.770 1.735 2.445 1.955 1.915 2.830 2.225 2.185 3.235
13 ao 27 Março 2020 1.830 1.800 2.515 2.060 2.030 2.945 2.320 2.280 3.430
Suplemento por pax iti. 6609A com Abu Dhabi 125 145 165
Crianças até 10 anos, 10% desconto em Triplo. Preço do Visto sem desconto.
Preços não válidos do 13 ao 27 Dezembro. Consultar.
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Burj Khalifa · Dubai

Templo de Ramses II · Abu Simbel

EGITO

Cairo

Edfu

Aswan

Kom Ombo

Luxor

2 1+

E. ÁRABES

Dubai 4

Abu Dhabi
(Iti. 6608-A)

4

DIA 1 CAIRO 
LDIA 1 CAIRO 

Chegada ao aeroporto do Cairo, assistência e traslado ao 
hotel. Acomodação. 

DIA 2 CAIRO (Cidade e Pirâmides Giza) MP 
Café da manhã. Visita de dia inteiro que inclui as pirâmi
des de Quéops, Quéfren e Miquerinos (entrada ao interior 
das pirâmides não incluída); a Esfinge esculpida na rocha 
e o Instituto do Papiro. Almoço. Visita ao Museu Egípcio 
com a sua arte milenária e onde está exposto o tesouro do 
tumulo de Tutankhamon, com mais de 2.000 objetos de 
grande valor. Também está incluída visita à Cidadela de 
Saladino, rodeada por uma impressionante muralha e em 
cujo interior se encontra a Mesquita de Alabastro, cons
truída seguindo o modelo das mesquitas otomanas de 
Constantinopla. Fim da visita e tempo livre. Acomodação. 

DIA 3 CAIRO   LUXOR (Vale dos Reis e Rainhas) PC 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto na primeira hora 
da manhã, para embarcar em voo com destino a Luxor. 
Chegada e traslado ao barco, embarque. Visita ao Vale 
dos Reis, onde se encontram as tumbas dos principais fa
raós. Não são permitidas explicações dentro das tumbas, 
portanto as explicações serão dadas pelo guia na parte 
externa (não será feita visita a tumba de Tutankamon, 
pois seus tesouros estão no Museu do Egito, no Cairo). 
Seguimos com a visita aos Colossos de Mennon, duas im
pressionantes estatuas do Faraó Amenifis II; ao templo da 
Rainha Hatshepsut, de caminho ao Vale das Rainhas. Pen
são completa no barco. Acomodação a bordo.

DIA 4 LUXOR (Karnak) - EDFU PC 
Estadia em regime de Pensão Completa a bordo. Pela ma
nhã, visitar os templos de Luxor (dedicado ao deus Amon
Ra, o Deus Sol) e Karnark, impressionante variedade de 
templos e lagos sagrados. Navegação para Edfu e visitar o 
Templo de Hórus (deus representado por um falcão) que, 
no passado, foi parcialmente coberto por limo durante 
as constantes inundações do Nilo. Após os trabalhos de 
resgate e restauração, desco briuse um dos templos mais 
bonitos da época ptolomai ca. Acomodação a bordo.

DIA 5 EDFU - KOM OMBO - ASWAN PC 
EsEstadia em regime de Pensão Completa a bordo. Nave
gação até Kom Ombo e visita ao templo, o único dedicado 
a dois deuses, Sobek e Haroesis, onde se encontra um Ni
lômetro (antigo sistema de medição do nível do rio Nilo) e 
um crocodilo mumificado. Coninuamos nossa navegação 
até Aswan. À noite, desfrutaremos da festa das “chilabas” 
(as chilabas, túnicas árabes, podem ser compradas du
rante a viagem, a preços módicos, nos mercados locais). 
Acomodação a bordo. 

DIA 6 ASWAN PC 
Estadia em regime de Pensão Completa a bordo. Muito 
cedo, aqueles passageiros que desejarem podem reali

ITI 6608 / 6608-A

zar uma excursão (opcional) de avião ao Templo de Abu 
Simbel, que foi resgatado das aguas e reconstruído acima 
do lugar onde se encontrava originalmente, para que não 
ficasse submerso nas aguas do Lago Nasser, após a cons
trução da grande represa de Aswan (conveniente reservar 
na sua chegada ao Egito). Desembarque e visita a Aswan 
com passeio ao Templo de Isis (Philae), que está numa ilha 
onde chegaremos de lancha; a Pedreira de Granito com 
o Obelisco Inacabado, que nos mostra como os antigos 
egípcios trabalhavam o entalhe de obeliscos; a represa de 
Aswan, uma das maiores do mundo; e passeio de “faluca”, 

típico barco a vela da região. Restante do dia livre. Aco-
modação a bordo. 

DIA 7 ASWAN   CAIRO 
Café da manhã. Desembarque e traslado ao aeropor to e 
embarque em voo regular para o Cairo. Chegada e trasla
do ao hotel. Restante do dia livre. Acomodação.

DIA 8 CAIRO   DUBAI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e saída em voo 
(não incluído) a Dubai. Chegada no aeroporto. Após a 

6608  

Egito e Dubai
12 dias / 12 refeições     desde

 1.745$
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6608 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
2 ao 23 Abril 2019 1.830 1.800 2.525 1.975 1.945 2.775 2.265 2.225 3.340
24 Abril ao 31 Agosto 2019 1.745 1.715 2.320 1.820 1.790 2.465 2.070 2.040 2.870
1 ao 20 Setembro 2019 2.155 2.120 2.880 2.225 2.195 3.025 2.495 2.465 3.890
21 Setembro ao 5 Novembro 2019 2.235 2.205 3.090 2.380 2.350 3.340 2.695 2.650 3.985
6 ao 22 Novembro 2019 2.580 2.425 3.535 2.660 2.630 3.910 2.975 2.935 4.460
23 Novembro ao 13 Dezembro 2019 2.235 2.205 3.090 2.380 2.350 3.340 2.695 2.650 3.890
26 ao 31 Dezembro 2019 2.955 2.920 4.110 3.070 3.035 4.325 3.525 3.485 5.025
1 ao 3 Janeiro 2020 2.745 2.715 3.900 2.860 2.830 4.120 3.245 3.205 4.740
4 ao 17 Janeiro 2020 2.370 2.340 3.275 2.485 2.455 3.495 2.830 2.785 4.055
18 ao 26 Janeiro + 8 ao 18 Fevereiro 2020 2.590 2.560 3.670 2.765 2.735 4.065 3.110 3.070 4.630
28 Janeiro ao 7 Fevereiro + 19 Fevereiro ao 31 Março 2020 2.370 2.340 3.275 2.485 2.455 3.495 2.830 2.785 4.055
Suplemento por pax saídas 2 Abril 2019 ao 31 Março 2020 — — — — — — 155 135 345
Suplemento por pax iti. 6608A Extensão Abu Dhabi:
• 2 Abril 2019 ao 31 Março 2020 125 145 165
Preços não válidos em saídas 13 e 25 Dezembro, consultar.
Crianças até 10 anos, 20% desconto em Triplo. Preço do Visto sem desconto.

OBSERVAÇÕES
· Voo CairoDubai não incluído.
·  O restaurante Al Dawaar fecha às Sextasfeiras. Quando o 
almoço coincida com esse dia, será substituído por outro 
restaurante.

·  Ver informações na páginas 51 e 75.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Cairo Mercure Le Sphinx 5* (Tentação) 
 Mercure Le Sphinx 5* (Seleção) 
 Ramses Hilton 5* (Luxo)
Cruzeiro Nilo Princess Sarah / Nile Concerto 5* (Todos os Produtos) 
 Nie Alysaa / Nile Premium 5* (Todos os Produtos)
Dubai Ibis Al Barsha / Ibis Style Jumeirah 3* (Tentação) 
 Howard Johnson Bur Dubai 3* (Tentação) 
 Wyndham Marina 4* (Seleção) 
 Wyndham Al Barsha / Metropolitan 4* (Seleção) 
 Byblos Tecom Al Barsha Heights 4* (Seleção) 
 Nassima / Grand Millenium 5* (Luxo) 
 Media Rotana 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

SAÍDAS
Quartas, Quintas, Sextasfeiras, Sábados e Domingos.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com sim mínimo de pessoas
·  Passagem de avião CairoLuxor e AswanCairo na classe Turista.
·  Assistência de língua hispana ao chegar no aeroporto em 
Cairo e Dubai.

·  Traslados conforme itinerário.
·  7 / 8 pernoites de hotel + 4 pernoites de Cruzeiro pelo Nilo 
em hotéis / motonaves indicados ou similares.

·  Visitas indicadas no itinerário com guia local de língua hispana. 
·  Safari em 4x4 e Dhow pela Marinha de Dubai com motorista 
em inglês. 

·  Refeições conforme itinerário.
·  Entradas dos monumentos indicados no itinerário.
·  Seguro básico de viagem.

6608A

com Abu Dhabi
13 dias / 13 refeições desde

 1.870$

passagem pelo controle de passaportes e à saída do ae
roporto, encontro com nosso assistente. Traslado ao hotel. 
Restante do dia livre. Acomodação.

DIA 9 DUBAI (Torre Burj Khalifa - Sharjah) MP
Café da manhã. Visita à cidade, começamos o bairro 
de Bastakia com as antigas casas dos comerciantes, 
galerias, restaurantes e cafés, continuando a visita ao 
Museu de Dubai, onde temos uma visão da vida em 
Dubai nos tempos anteriores ao petróleo. Em segui
da, embarcaremos em uma “Abra” (táxi de água) para 
atravessar o canal, enquanto desfrutamos da espe
tacular vista. Ao desembarcar, continuamos para o 
exótico e aromático Souk das especiarias e de Ouro, 
dos mais conhecidos no mundo. Nos dirigiremos à 
Bur Dubai, onde além do famoso Dubai Mall (um dos 
maiores shoppings), se encontra a que é atualmente 
a torre mais alta do mundo, o “Burj Khalifa”, de onde 
se pode apreciar uma excepcional vista panorâmica da 
cidade, incluindo a subida na torre. Almoço no restau
rante giratório Ao Dawaar. Pela tarde, visita ao Emirado 
de Sharjah, conhecido como a Pérola do Golfo, com a 
Mesquita do Rei Faisal, uma das visitas obrigadas, pois 
se trata de uma das mesquitas maiores dos Emirados 
Árabes Unidos. Tempo de explorar o colorido Souk Al 
Arsa, que imita um mercado tradicional, uma intrin
cada decoração e imaginação onde se pode pechin
char, o museu da civilização onde há um mostruário 
de Obras islâmicas únicas. Regresso a Dubai e tarde 
livre, onde você pode aproveitar para passear pela ci
dade e deixarse surpreender com o contraste entre 
a arquitetura tradicional árabe e as impressionantes 
construções realizadas pelos melhores arquitetos da 
atualidade. Acomodação.

DIA 10 DUBAI (Safári 4x4) MP
Café da manhã. Manhã livre, onde você pode aproveitar 
para passear pela cidade e deixarse surpreender com o 
contraste entre a arquitetura tradicional árabe e as im
pressionantes construções realizadas pelos melhores ar
quitetos da atualidade. No início da tarde, realizaremos 
um safári (motorista em inglês) para conhecer o verda
deiro deserto e as dunas de Dubai em um 4x4, com pa
radas para fotografar e observar o pôr do sol. A excursão 
continuará até chegar ao tradicional acampamento árabe, 
onde nos oferecerão um Jantar (churrasco), sob as estre
las, com entretenimento ao vivo para desfrutar de uma 
noite animada, com dança do ventre. Retorno ao hotel 
e Acomodação.

DIA 11 DUBAI (Dhow Marinha) MP
Café da manhã. Manhã livre, onde você pode aproveitar 
para realizar compras em alguns dos inúmeros “Mall” da 
cidade, sendo o maior o “Dubai Mall”, onde pode encon
trar todo tipo de artículos e desenhos em ouro. Pela noite, 
traslado (motorista em inglês) para um barco tradicional 
árabe, o Dhow, para realizar um cruzeiro pela Marinha de 
Dubai, onde poderá degustar de um Jantar com comida 
tradicional árabe e internacional, enquanto o Dhow se 
desliza pelas águas da Marinha, com vistas aos palácios e 
arranhacéus da cidade. Ao finalizar o cruzeiro, traslado ao 
hotel e Acomodação.

DIA 12 DUBAI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto (motorista em in
glês). Fim dos nossos serviços. ■

DIAS 1 AO 11 IGUAIS A ITI. 6608

DIA 12 DUBAI (Abu Dhabi) MP
Café da manhã. Excursão de dia completo a Abu Dhabi. 
Passaremos por Jebel Ali e sua Zona Franca, o porto arti
ficial maior do mundo. Ao chegar a Abu Dhabi, visitase a 
Mesquita Grande do Sheikh Zayed que é a terça maior do 
mundo com capacidade até 40 mil pessoas. Continuare
mos com a zona moderna Ao Bateen onde estão os Palá
cios reais, o passeio marítimo conhecido por “o Corniche” 
desde onde poderemos tomar fotos da ilha artificial de 
“Lulú” e depois até o “Quebramar” onde podemos tirar 
fotos panorâmicas de Abu Dhabi. Continuaremos nosso 
percurso com uma vista panorâmica exterior do “Emira
tes Palace”, sendo o hotel mais luxuoso do mundo com 
7 estrelas, e o Palácio de residência do atual Sheikh, que 
também foi residência do Sheikh Zayed. Almoço em um 
restaurante local. No caminho de volta para Dubai, passa
remos pela ilha Yas, onde se pode fazer fotos do parque 
temático Ferrari World e levarse alguma lembrancinha 
de sua loja (entrada ao parque não incluída). Retorno a 
Dubai. Acomodação.

DIA 13 DUBAI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto (motorista em in
glês). Fim dos nossos serviços. ■

VALOR AGREGADO SPECIAL TOURS
·  Guia acompanhante de língua hispana durante o cruzeiro 
pelo Nilo.

·  Dia completo visita do Cairo com a área das pirâmides, o 
Museu Egito, Cidadela de Saladino e a Mesquita de Alabrastro.

·  Entrada Burj Khalifa (até piso 124).
·  Cruzeiro Dhow pela Marinha (motorista em inglês). 
·  Almoço em o restaurante Al Dawar.
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Especiarias no Bazar · Cairo

Muro das Lamentações · Jerusalem

ISRAEL

JORDÂNIA

Amman 
(Iti. 6910-A)

EGITO

Cairo

Edfu

Aswan

Kom Ombo

Luxor
Petra
(Iti. 6910-A)

1

1Haifa

Nazaret
Cesárea

Belém

4

1 1+
2 1+

2 
Tel Aviv Jerusalém

Galileia

4

DIA 1 QUI CAIRO 
Chegada ao aeroporto do Cairo, assistência e traslado ao 
hotel. Acomodação.

DIA 2 SEX CAIRO (Cidade e Pirâmides Giza) MP
Café da manhã. Visita de dia inteiro que inclui as pirâmi
des de Quéops, Quéfren e Miquerinos (entrada ao inte
rior das pirâmides não incluída); a Esfinge esculpida na 
rocha e o Instituto do Papiro. Almoço. Visita ao Museu 
Egípcio com a sua arte milenária e onde está exposto 
o tesouro do tumulo de Tutankhamon. Também está 
incluída visita à Cidadela de Saladino, rodeada por uma 
muralha e em cujo interior se encontra a Mesquita de 
Alabastro, construída seguindo o modelo das mesquitas 
otomanas de Constantinopla. Fim da visita e tempo livre. 
Acomodação.

DIA 3 SÁB  CAIRO   LUXOR (Vale dos Reis e Rainhas) PC
Café da manhã. Traslado ao aeroporto na primeira hora 
da manhã, para embarcar em voo com destino a Luxor. 
Chegada e traslado ao barco, embarque. Visita ao Vale 
dos Reis, onde se encon tram as tumbas dos principais 
faraós. Não são permitidas explicações dentro das tum
bas, portanto as explicações serão dadas pelo guia na 
parte externa (não será feita visita a tumba de Tutanka
mon, pois seus tesouros estão no Museu do Egito, no 
Cairo). Seguimos com a visita aos Colossos de Mennon, 
duas impressionantes estatuas do Faraó Amenifis II; e 
ao templo da Rainha Hatshepsut, de ca minho ao Vale 
das Rainhas. Pensão Completa no barco. Acomodação 
a bordo.

DIA 4 DOM   LUXOR (Karnak) - EDFU PC
Estadia em regime de Pensão Completa a bordo. Pela ma
nhã, visitar os templos de Luxor (dedicado ao deus Amon
Ra, o Deus Sol) e Karnark, impressionante variedade de 
templos e lagos sagrados. Navegação para Edfu e visitar o 
Templo de Hórus (deus representado por um falcão), um 
dos mais belos templos da era ptolomaica em um estado 
excepcional de preservação. Acomodação a bordo.

DIA 5 SEG    EDFU - KOM OMBO - ASWAN PC
Estadia em regime de Pensão Completa a bordo. Nave
gação até Kom Ombo e visita ao maravilhoso templo, o 
único dedicado a dois deuses, Sobek e Haroesis, onde se 
encontra um Nilômetro (antigo sistema de medição do ní
vel do Rio Nilo) e um crocodilo mumificado. Coninuamos 
nossa navegação até Aswan. À noite, desfrutaremos da 
festa das “chilabas” (as chilabas, túnicas árabes, podem 
ser compradas durante a viagem, a preços módicos, nos 
mercados locais). Acomodação a bordo.

DIA 6 TER   ASWAN PC
Estadia em regime de Pensão Completa a bordo. Mui
to cedo, aqueles passageiros que desejarem podem 
reali zar uma excursão (opcional) de avião ao Templo 
de Abu Simbel. Desembarque e visita a Aswan com 
passeio ao Templo de Isis (Philae), que está numa ilha 

6910

Egito - Israel
15 dias / 10 refeições     desde

 3.265$
onde chegaremos de lancha; a Pedreira de Granito com 
o Obelisco Inacabado, que nos mostra como os antigos 
egípcios trabalhavam o entalhe de obeliscos; a represa 
de Aswan, uma das maiores do mundo; e passeio de 
“faluca”, típico barco a vela. Restante do dia livre. Aco-
modação a bordo.

DIA 7 QUA ASWAN   CAIRO 
Café da manhã. Desembarque e traslado ao aeroporto e 
embarque em voo regular para o Cairo. Chegada e trasla
do ao hotel. Restante do dia livre. Acomodação. 

DIA 8 QUI CAIRO   TEL AVIV - JERUSALÉM
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae
roporto para sair em voo a Tel Aviv. Chegada, Asistencia e 
traslado ao hotel em Jerusalem. Acomodación.

DIA 9 SEX JERUSALÉM (Belém) 
Café da manhã. Saída para o Monte das Oliveiras, onde 
teremos uma vista panorâmica da cidade. Continua
ção à Horta de Getsemaní para conhecer a Basílica da 
Agonia (Igreja das Nações). Visita ao Museu de Israel 
com o San tuário do Livro e a Maqueta de Jerusalém na 
época de Jesus. Continuação ao Museu do Holocausto 
para sua vi sita. Pela tarde, saída para Belém, para visi
tar a Basílica da Natividade, a Gruta de São Jeronimo 
e a Igreja de Santa Catarina. Retorno para Jerusalém. 
Acomodação.

DIA 10 SÁB JERUSALÉM 
Café da manhã. Saída para o Monte Zión, para visitar o 
Túmulo do Rei David, o Cenáculo e a Abadia da Dormi
ção. Continuação para a cidade velha, onde realizaremos 
um percurso pelas 14 estações da Via Dolorosa, visitando 
a Igreja da Flagelação, a Capela da Condena, o Calvário e 
o Santo Sepulcro. Continuação através do Bairro Judaico 
e o Cardo Romano, até o Museu da Cidadela de David 
com visita. Seguiremos para a cidade nova para realizar 
uma visita panorâmica: a Kneset (Parlamento), a Resi
dência Presidencial, o Teatro Municipal. Saída para Ein 
Karem para visitar o lugar de nascimento de São João 
Batista. Para finalizar, visita ao Muro das Lamentações. 
Acomodação.

DIA 11 DOM JERUSALÉM 
Café da manhã. Día Livre. Pode realizar uma excursión 
opcional através do deserto de Judea para subir em tele
férico à fortaleza do rei Herodes em Massada e conhecer o 
Mar Morrido, a 416 metros baixo o nível do mar com suas 
águas salinas de propriedades curativas. Acomodação.

DIA 12 SEG JERUSALÉM - NAZARETH - GALILEIA MP
Café da manhã. saída através do deserto de Judea rodean
do Jericó para uma vista panorámica da cidade e do Monte 
da Tentação. Seguese pelo vale do rio Jordán até Nazaret, 
para visitar a Basílica da Anunciación, a carpintería de San 
José e a fonte da Virgem. Visita a Yardenit, no rio Jordão, 
lugar tradicional do batismo de Jesús. Saída a Capernum 

para visitar a antiga sinagoga e a casa de São Pedro. Conti
nuação a Tabgha, em onde ocorreu o milagre das multipli
cações dos pães e os peixes, para depois seguir ao Monte 
da Bienaventuranzas, lugar do Sermão da Montanha. Jantar 
e Acomodação.

DIA 13 TER GALILEIA - TEL AVIV (Cesárea - Haifa)
Café da manhã. Saída para Safed: Cidade da Cábala e 
o misticismo Judeu, visita a uma Sinagoga antiga e sa
ída a San Juan de Acre, para apreciar as fortificações 
medievales; se contínua a Jaifa para visitar o Santuário 
Bahai e os Jardins Persas. Visita panorâmica desde a 
cume do Monte Carmelo e visita ao mosteiro Carmelita. 
Depois saída para Cesarea para visitar o Teatro Romano, 
a Cidade Cruzada e o Acueducto. Chegada a Tel Aviv. 
Acomodação. 

DIA 14 QUA TEL AVIV 
Café da manhã e saída para Jaffa (Hope) para visitar o 
Bairro dos Artistas e o Mosteiro de São Pedro. Em seguida, 
visita panorâmica de Tel Aviv. Visitaremos a rua Dizengoff, 
o Palácio da Cultura, o Museu de Tel Aviv que abriga tam
bém o Palácio de Justiça e a biblioteca municipal central; 
a Praça dos Reis de Israel, agora chamada de Yitzhak Ra
bin; e o Mercado de Carmel. Visita ao Museu da Diáspora, 
dedicado à história das comunidades judaicas do mundo. 
Retorno ao hotel e tarde livre. Acomodação.

DIA 15 QUI TEL AVIV 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto de Ben Gurion. Fim 
dos nossos serviços. ■

ITI 6910 / 6910-A
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OBSERVAÇÕES
·  Voo Cairo / Tel Aviv não incluído.
· A visita de Belém poderá realizarse o dia siguente. 
· A saída de 26 Setembro não opera. 
· A acomodação poderá ser em Kibbutz ou hotel em Nazaret. 
·  Em função do dia de saída a distribuição de noites varia. 
Consultar percorrido de saídas Domingos em  
www.specialtours.com.

· Ver informações na página 51.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Cairo Mercure Le Sphinx 5* (Tentação / Seleção) 
  Ramses Hilton 5* (Luxo) 
Cruzeiro Nilo Princess Sarah  5* (Todos os Produtos) 
 Nile Concerto 5* (Todos os Produtos) 
 Nie Alysaa 5* (Todos os Produtos) 
 Nile Premium 5* (Todos os Produtos)
Tel Aviv Sea Net 3* (Tentação)  
 Metropolitan 4* (Seleção)  
 Dan Panorama 5* (Luxo)
Galileia  Kibbutz Hagoshrim 3* (Todos os Produtos)
Jerusalém Prima Park 4* (Tentação) 
 Leonardo 4* (Seleção) 
 Dan Panorama 5* (Luxo) 
Ammán Cham Palace 3* (Tentação)  
 Holiday Inn 4* (Seleção)  
 Kempinski 5* (Luxo) 
Petra La Maison 4* (Tentação) 
 Sella 4* (Seleção)  
 Nabatean Castle 5* (Luxo) 
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

NOSSO PREÇO INCLUI
·   Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas. 
·  Passagem de avião CairoLuxorAswanCairoTel Aviv na 
classe Turista.

·  Traslados conforme itinerário. 
·  14 / 17 pernoites nos hotéis indicados ou similares (acordo 
com o itinerário elegido). 

·  Refeições conforme itinerário. 
·  Visitas indicadas no itinerário con guias de lingua hispana, 
durante todo o itinerário Egipto em Israel até a fronteira com 
Jordânia y guia em Jordânia.

·  Seguro básico de viagem.

6910A

Egito - Israel - Jordânia
18 dias / 10 refeições   desde

 4.110$
DIAS 1 AO 14 IGUAIS QUE ITI. 6910

DIA 15 QUI TEL AVIV - JERASH - AMMAN
Café da manhã e traslado à Ponte Sheikh Hussein, a 
fronteira da Jordânia com Israel. Trâmites fronteiriços e, 
já em Jordânia, recepção de nosso guia jordano que nos 
trasladará a Jerash uma das cidades da Decápolis, com 
umas das ruínas melhores conservadas de Médio Oriente 
e exemplo do urbanismo romano, onde visitaremos o Arco 
de Triunfo, a Praça Ovalada, o Cardo, a Columnata, o Tem
plo de Afrodita e, finalizando, o Teatro Romano, com uma 
maravilhosa. Continuação para Amman. Acomodação.

DIA 16 SEX AMMAN - PETRA (Madaba - Mt Nebo)
Café da manhã e saída para um breve passeio panorâ
mico por Amman. Continuação a Madaba, para visitar a 
Igreja Ortodoxa de São Jorge, onde se encontra o pri
meiro ma pamosaico da Palestina. Continuação até o 
Monte Nebo para admirar, da montanha, a vista pano
rámica do Vale do Jordão e do Mar Morto. Saída para 
Petra. Acomodação.

6910 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
4 Abril 2019 3.265 3.215 4.440 3.430 3.360 4.720 3.950 3.850 5.710
7 ao 18 Abril 2019 3.555 3.495 4.740 3.745 3.690 5.035 4.325 4.210 6.075
21 Abril ao 29 Agosto 2019 3.320 3.265 4.480 3.485 3.410 4.765 4.005 3.900 5.770
1 ao 29 Setembro 2019 3.725 3.670 5.045 3.890 3.815 5.325 4.430 4.325 6.325
3 ao 10 Outubro 2019 3.960 3.900 5.305 4.150 4.100 5.585 4.755 4.640 6.625
13 ao 17 Outubro 2019 3.755 3.700 5.085 3.930 3.860 5.385 4.460 4.370 6.395
20 Outubro ao 19 Dezembro 2019 3.670 3.620 5.000 3.840 3.765 5.285 4.380 4.275 6.260
22 Dezembro 2019 4.075 4.025 5.710 4.245 4.170 5.990 4.835 4.730 7.020
26 ao 29 Dezembro 2019 4.285 4.235 5.920 4.450 4.380 6.200 5.115 5.015 7.300
2 Janeiro 2020 4.075 4.025 5.710 4.245 4.170 5.990 4.835 4.730 7.020
5 Janeiro ao 13 Fevereiro 2020 3.700 3.650 5.085 3.870 3.795 5.365 4.420 4.315 6.335
16 Fevereiro ao 29 Março 2020 3.775 3.735 5.240 3.975 3.920 5.535 4.555 4.480 6.540
Supl. iti. 6910MP: 5 Jantares Israel 135 175 375

6910-A - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
4 Abril 2019 4.110 4.065 5.520 4.420 4.360 5.970 5.125 5.035 7.230
11 ao 18 Abril 2019 4.460 4.410 5.895 4.775 4.680 6.315 5.440 5.325 7.550
21 Abril ao 29 Agosto 2019 4.150 4.100 5.565 4.440 4.380 6.000 5.150 5.095 7.195
1 ao 22 Setembro 2019 4.555 4.505 6.125 4.845 4.785 6.560 5.575 5.520 7.750
29 Setembro ao 10 Outubro 2019 4.865 4.815 6.460 5.180 5.085 6.875 5.865 5.750 8.100
13 Outubro ao 19 Dezembro 2019 4.555 4.505 6.125 4.845 4.785 6.560 5.575 5.520 7.750
26 ao 29 Dezembro 2019 5.170 5.115 7.040 5.460 5.400 7.480 6.315 6.260 8.790
2 Janeiro 2020 4.960 4.910 6.835 5.250 5.190 7.270 6.030 5.980 8.505
5 Janeiro ao 13 Fevereiro 2020 4.585 4.535 6.210 4.880 4.815 6.645 5.615 5.565 7.820
16 Fevereiro ao 29 Março 2020 4.900 4.845 6.540 5.210 5.115 6.960 5.905 5.795 8.175
Supl. iti. 6910AMP: 8 Jantares Israel e Jordânia 230 270 500

Crianças até 6 anos não permitido; de 7 a 11 anos, 15% desconto em Triplo.

DIA 17 SÁB PETRA - AMMAN 
Café da manhã. Dia inteiro dedicado à visita de Petra, a 
“Cidade Rosa”, capital dos Nabateos. Incluise o acesso 
a cavalo, se desejao pode aproveitar para passear pelo 
desfiladero (1 Km) uma experiência inolvidable com as 
rochas de cores e formações de até 80 m de altura, ou 
contratar uma calesa. Durante a visita, conheceremos os 
mais importantes e representativos monumentos esculpi
dos na rocha pelos Nabateus: o Tesouro (ou AlKhazneh), 
famoso e internacionalmente conhecido monumento le
vado ao cinema em uma dos filmes de Indiana Jones, com 
seu imponente fachada de 30 m largo e 43 m de alto; as 
Tumbas de Cores; as Tumbas Reais; seu grande Teatro de 
estilo romano e dominando o vale os Túmulos de Cores; 
os Túmulos Reais; o Mosteiro; para visitálo há que subir 
800 degraus mas a recompensa vale a pena; etc. Ao fim 
da visita, regresso a Amman. Acomodação.

DIA 18 DOM AMMAN 
Café da manhã. Tempo livre até o horario do traslado ao 
aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

SAÍDAS EM PORTUGUÊS
Itis. 6691Português e 6691A Português

SAÍDAS EN ESPANHOL
Iti. 6910: Quintasfeiras e Domingos. 
Iti. 6910A: Quintasfeiras. 

ABR 28 29 AGO 18 19
MAI 12 13 26 27 SET 1 2 15 16 29 30
JUN 9 10 23 24 OUT 13 14 27 28
JUL 7 8 21 22
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A Câmara do Tesouro · Petra

As pirâmides · Gizé

ISRAEL JORDÂNIA
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DIA 1 TEL AVIV
Chegada no aeroporto de Tel Aviv e traslado ao hotel. 
Resto do dia livre na cidade mais cosmopolita e centro 
cultural e econômico do pais. Acomodação.

DIA 2 TEL AVIV
Cafe da manhã e saída para Jaffa (Hope) para visitar o 
Bairro dos Artistas e o Mosteiro de São Pedro. Em seguida, 
visita panorâmica de Tel Aviv. Visitaremos a rua Dizengoff, 
o Palácio da Cultura, o Museu de Tel Aviv que abriga tam
bém o Palácio de Justiça e a biblioteca municipal central; 
a Praça dos Reis de Israel, agora chamada de Yitzhak Ra
bin; e o Mercado de Carmel. Visita ao Museu da Diáspora, 
dedicado à história das comunidades judaicas do mundo. 
Retorno ao hotel e tarde livre. Acomodação.

DIA 3 TEL AVIV - GALILEIA (Cesárea - Haiffa)
Cafe da manhã. Saída à Cesárea para visitar o aqueduto 
romano, a cidade dos cruzados e o anfiteatro. Saída para 
Haifa, na ladeira do Monte Carmelo, a cidade com o por
to mais importante ao norte de Israel, visita panorâmica 
do Santuário Bahaí e os impressionantes Jardins Persas. 
Continuação até Monte Carmelo e visita ao Mosteiro Car
melita. Seguimos para São Joao do Acre para apreciar às 
fortalezas Medievais construídas pelos cavaleiros Hospita
lários como defensa da cidade. Saída para Safed, cidade 
da Cabala, onde visitaremos a antiga Sinagoga de Josef 
Caro. Seguiremos pelas montanhas da Galileia até o hotel. 
Jantar e Acomodação.

DIA 4 GALILEIA - JERUSALÉM  MP
Cafe da manhã. Saída para o Monte das Bemaventuran
ças, lugar do Sermão da Montanha, e depois a Tabgha, 
lugar do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. 
Continuação para Cafarnaum e visita à antiga Sinagoga 
e à casa de São Pedro. Seguimos para Yardenit, lugar de 
batismo de Jesus. Visita a Nazaré: a Basílica da Anun
ciação, a Carpintaria de São José e a Fonte da Virgem. 
Seguiremos pelo vale do Jordão rodeando Jericó. Vista 
panorâmica da cidade e do Monte das Tentações. Conti
nuaremos pelo deserto de Judéia até Jerusalém, centro 
espiritual desde tempos imemoráveis. Acomodação.

DIA 5 JERUSALÉM (Belém)
Cafe da manhã. Saída para o Monte das Oliveiras, onde 
teremos uma vista panorâmica da cidade. Continuação à 
Horta de Getsemaní para conhecer a Basílica da Agonia 
(Igreja das Nações). Visita ao Museu de Israel com o San
tuário do Livro e a Maqueta de Jerusalém na época de 
Jesus. Continuação ao Museu do Holocausto para sua vi
sita. Pela tarde, saída para Belém, para visitar a Basílica da 
Natividade, a Gruta de São Jeronimo e a Igreja de Santa 
Catarina. Retorno para Jerusalém. Acomodação.

DIA 6 JERUSALÉM
Cafe da manhã. Saída para o Monte Zión, para visitar o 
Túmulo do Rei David, o Cenáculo e a Abadia da Dormi
ção. Continuação para a cidade velha, onde realizaremos 

6680

Essências de Oriente Médio
14 dias / 4 refeições     desde

 2.560$
um percurso pelas 14 estações da Via Dolorosa, visitando 
a Igreja da Flagelação, a Capela da Condena, o Calvário e 
o Santo Sepulcro. Continuação através do Bairro Judaico 
e o Cardo Romano, até o Museu da Cidadela de David 
com visita. Seguiremos para a cidade nova para realizar 
uma visita panorâmica: a Kneset (Parlamento), a Resi
dência Presidencial, o Teatro Municipal e Saída para Ein 
Karem para visitar o lugar de nascimento de São João 
Batista. Para finalizar, visita ao Muro das Lamentações. 
Acomodação.

DIA 7 JERUSALÉM
Cafe da manhã. Dia livre. Sugerimos uma interessante ex
cursão opcional ao Mar Morto, o ponto mais baixo da terra 
a 400 m sob o nível do mar famoso pelas propriedades 
curativas de suas águas; e a Massada, um conjunto de pa
lácios e fortificações situado na cima plana de uma mon
tanha na região oriental do deserto de Judea, conhecida 
perlo assedio da fortaleza por parte das tropas do império 
romano. E Patrimônio da Humanidade pela UNESCO des
de 2.001. Acomodação.

ITI 6680 / 6680-A
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HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Tel Aviv Sea Net 3* (Tentação) 
 Metropolitan 4* (Seleção) 
 Dan Panorama 5* (Luxo) 
Galileia Kibbutz Hagoshrim 3* (Todos os Produtos)
Jerusalém Prima Park 4* (Tentação) 
 Leonardo 4* (Seleção) 
 Dan Panorama 5* (Luxo) 
Ammán Cham Palace 3* (Tentação) 
 Holiday Inn 4* (Seleção) 
 Kempinski 5* (Luxo) 
Petra La Maison 4* (Tentação) 
 Sella 4* (Seleção) 
 Nabatean Castle 5* (Luxo)
Cairo Mercure Le Sphinx 4* (Tentação / Seleção) 
 Ramses Hilton 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com mínimo de 2 pessoas.
·  Traslados de acordo com o itinerário.
·  13 ou 14 pernoites nos hotéis indicados ou similares (em 
função do itinerário escolhido).

·  Visitas indicadas no itinerário com guia local de língua 
hispana / português (em função do dia de saía escolhido). 
Em Egito as visitas serão com guias de língua hispana.

·  Refeições segu ndo itinerário.
·  Entradas dos monumentos indicados no itinerário.
·  Seguro básico de viagem.

6680A

com Alexandria
15 dias / 5 refeições desde

 2.870$
OU POSSIBILIDADE DE TOMAR EXTENSÃO 1 NOITE ADICIONAL EM  
CAIRO + EXCURSÃO ALEXANDRIA:

DIAS 1 AO 13 IGUAIS QUE ITI. 6680

DIA 14 CAIRO (Alexandria) MP
Cafe da manhã. Saída cedo para a costa Mediterrânea até 
à lendária cidade de Alexandria, que foi fundada por Ale
jandro Magno. Visita da cidade: a Biblioteca de Alexandria, 
a nova Biblioteca, promovida pela Unesco, foi inaugurada 
em 2.003. Veremos a coluna de pompeio, com seus mais 
de 25 metros de altura; às Catacumbas de Kom O Shoka
fa, o cemitério romano, o anfiteatro e finalizaremos no 
Palácio de Montazah, residência de verão da família real, 
construído em estilo turcoflorentino pelo jedive Abbas II. 
A visita incluirá um Almoço em restaurante marinheiro. 
Regresso ao Cairo, chegada e Acomodação.

DIA 15 CAIRO
Cafe da manhã. Tempo livre até o horário do traslado ao 
aeroporto. Fim dos nossos servicos. ■

6680 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 11 Abril 2019 2.560 2.515 3.745 2.870 2.810 4.190 3.590 3.495 5.440
15 ao 25 Abril 2019 2.910 2.860 4.120 3.225 3.130 4.535 3.900 3.785 5.760
29 Abril ao 19 Agosto 2019 2.600 2.550 3.785 2.890 2.830 4.220 3.610 3.555 5.410
22 Agosto ao 7 Outubro 2019 2.955 2.900 4.325 3.245 3.180 4.765 3.995 3.940 5.920
10 ao 17 Outubro 2019 3.265 3.215 4.660 3.580 3.485 5.075 4.285 4.170 6.270
21 Outubro ao 9 Dezembro 2019 2.955 2.900 4.325 3.245 3.180 4.765 3.995 3.940 5.920
12 ao 16 Dezembro 2019 3.160 3.110 4.585 3.455 3.390 5.025 4.200 4.150 6.230
19 Dezembro 2019 3.390 3.340 4.805 3.680 3.620 5.240 4.505 4.450 6.530
23 Dezembro 2019 3.160 3.110 4.585 3.455 3.390 5.025 4.200 4.150 6.230
26 Dezembro 2019 ao 20 Fevereiro 2020 2.955 2.900 4.325 3.245 3.180 4.765 3.995 3.940 5.920
24 Fevereiro ao 19 Março 2020 3.265 3.215 4.660 3.580 3.485 5.075 4.285 4.170 6.270
Sup. iti. 6680A (com Alexandria):
• 1 Abril ao 30 Setembro 2019 310 300 395 310 300 395 345 335 435
• 1 Outubro ao 20 Dezembro 2019 + 4 Janeiro ao 31 Março 2020 425 415 490 425 415 490 460 445 550
• 21 ao 24 Dezembro 2019 + 1 ao 3 Janeiro 2020 480 470 580 480 470 580 540 530 675
• 25 ao 31 Dezembro 2019 685 675 790 685 675 790 820 810 955
Sup. itis. 6680MP + 6680AMP: 8 Jantares em Israel e 1 Jordânia 230 270 500
Crianças até 6 anos não permitido; de 7 a 11 anos, 15% desconto em Triplo.

OBSERVAÇÕES
· Voo AmmanCairo não incluído.
·  Em função do dia de saída a distribuição de noites varia. 
Consultar percorrido de saídas Quintasferias em  
www.specialtours.com 

· Ver informações na página 51.

VALOR AGREGADO SPECIAL TOURS
·  Dia completo visita do Cairo com a área dá pirâmides, o 
Museu Egito, Cidadela de Saladino e a Mesquita de Alabrastro.

·  Na saída do 3 Outubro não se realiza a visita de Tel Aviv e em 
a do 7 Outubro não pode ser feito o opcional ao Mar Morto.

DIA 8 JERUSALÉM - AMMAN
Cafe da manhã e traslado ao Ponte Sheik Husseim, fron
teira JordâniaIsrael. Tramites fronteiriços e já em Jordâ
nia, recepção de nosso representante e traslado até Jerash 
para visitar as ruínas da época romana: o Foro, as termas, 
o templo de Artemisa (Diana) e a rua das colunas. Saída 
para Amman. Acomodação.

DIA 9 AMMAN - PETRA
Cafe da manhã e breve visita panorâmica da cidade de 
Amman. Continuação a Madaba para visitar a Igreja orto
doxa de São Jorge que contém os famosos mosaicos do 
período bizantino e donde se encontra o primeiro mapa
mosaico de Palestina. Continuação à Monte Nebo, para 
admirar a fantástica vista panorâmica do Vale do Jordão e 
do Mar Morto desde a montanha. Pela tarde continuação 
até Petra. Acomodação.

DIA 10 PETRA - AMMAN 
Cafe da manhã. Dia inteiro destinado a visita da cidade 
rosa, a capital dos Nabateus. Durante a visita, conhecere
mos os mais importantes e representativos monumentos 
esculpidos na rocha pelos Nabateus. Este Tesouro, famo
so e internacionalmente conhecido, foi levado ao cine
ma numa dos filmes do Indiana Jones. Os seus Túmulos 
Coloridos, os Túmulos Reais, O Mosteiro…Petra é um dos 
lugares do mundo que pelo menos é preciso ir uma vez 
na vida. Ao finalizar a visita, à tarde, traslado à cidade de 
Amman. Acomodação.

DIA 11 AMMAN  CAIRO
Cafe da manhã. Traslado ao aeroporto de Amman e 
saída em voo a Cairo (não incluído) Chegada a Cai
ro, assistência e traslado ao hotel. Resto do dia livre. 
Acomodação.

DIA 12 CAIRO (Cidade e pirâmides Giza) MP 
Cafe da manhã. Visita de dia inteiro que inclui as pirâmi
des de Quéops, Quéfren e Miquerinos (entrada ao inte
rior das pirâmides não incluída); a Esfinge esculpida na 
rocha e o Instituto do Papiro. Almoço. Visita ao Museu 
Egípcio com a sua arte milenária e onde está exposto o 
tesouro do tumulo de Tutankhamon, com mais de 2.000 
objetos de grande valor. Também está incluída visita à 
Cidadela de Saladino, rodeada por uma impressionante 
muralha e em cujo interior se encontra a Mesquita de 
Alabastro, construída seguindo o modelo das mesquitas 
otomanas de Constantinopla. Fim da visita e tempo livre. 
Acomodação.

DIA 13 CAIRO (Mênfis e Sakkara) PC 
Cafe da manhã. Saída até Mênfis. Sua mostra arquitetô
nica e cultural esta encabeçada pelo colosso de Ramses 
II, também cabe destacar a Esfinge de Alabastro. Ao 
oeste de Mênfis se situa a Grande Necrópole de Sakka
ra, uma das mais antigas Necrópoles reais, destacando 
a Pirâmide Escalonada do Faraó Djoser. Regresso ao 
Cairo. Almoço. Tarde Livre. Pela noite Jantar num barco 
sobre o rio Nilo, podendo admirar o rico folclore deste 
misterioso país com o espetáculo da dança do ventre. 
Acomodação.

DIA 14 CAIRO
Cafe da manhã. Traslado ao aeroporto (motorista em in
glês). Fim dos nossos serviços. ■

SAÍDAS EM PORTUGUÊS
Itis. 6680Português e 6680APortuguês

SAÍDAS EN ESPANHOL
Segundas e Quintasfeiras.

ABR 28 29 AGO 18 19
MAI 12 13 26 27 SET 1 2 15 16 29 30
JUN 9 10 23 24 OUT 13 14 27 28
JUL 7 8 21 22
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Templo de Karnak · Luxor

A Câmara do Tesouro · Petra

ISRAEL JORDÂNIA

Amman

EGITO

Cairo

Edfu

Aswan

Luxor

Petra1

Galileia1Haifa
Nazaret

2 
Tel Aviv

Cesárea

Belém

4 Jerusalém
1 1+

2 1+

Kom Ombo

4

DIA 1 TEL AVIV
Chegada no aeroporto de Tel Aviv e traslado ao hotel. 
Resto do dia livre. Acomodação.

DIA 2 TEL AVIV
Café da manhã e saída para Jaffa (Hope) para visitar o 
Bairro dos Artistas e o Mosteiro de São Pedro. Em seguida, 
visita panorâmica de Tel Aviv. Visitaremos a rua Dizengoff, 
o Palácio da Cultura, o Museu de Tel Aviv que abriga tam
bém o Palácio de Justiça e a biblioteca municipal central; 
a Praça dos Reis de Israel, agora chamada de Yitzhak Ra
bin; e o Mercado de Carmel. Visita ao Museu da Diáspora, 
dedicado à história das comunidades judaicas do mundo. 
Retorno ao hotel e tarde livre. Acomodação.

DIA 3 TEL AVIV - GALILEIA (Cesárea - Haiffa) MP
Café da manhã. Saída à Cesárea para visitar o aqueduto 
romano, a cidade dos cruzados e o anfiteatro. Saída para 
Haifa, na ladeira do Monte Carmelo. Visita panorâmica do 
Santuário Bahaí e os Jardins Persas. Continuação até Mon
te Carmelo e visita ao Mosteiro Carmelita. Seguimos para 
São Joao do Acre para apreciar às fortalezas Medievais 
construídas pelos cavaleiros Hospitalários como defensa 
da cidade. Saída para Safed, cidade da Cabala, onde visita
remos a antiga Sinagoga de Josef Caro. Seguiremos pelas 
montanhas da Galileia até o hotel. Jantar e Acomodação.

DIA 4 GALILEIA - NAZARETH - JERUSALÉM 
Café da manhã. Saída para o Monte das Bemaventuran
ças, lugar do Sermão da Montanha, e depois a Tabgha, 
lugar do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. 
Continuação para Cafarnaum e visita à antiga Sinagoga e 
à casa de São Pedro. Seguimos para Yardenit, lugar de ba
tismo de Jesus. Visita a Nazaré: a Basílica da Anunciação, 
a Carpintaria de São José e a Fonte da Virgem. Seguire
mos pelo vale do Jordão rodeando Jericó. Vista panorâ
mica da cidade e do Monte das Tentações. Continuaremos 
pelo deserto de Judéia até Jerusalém, centro espiritual 
desde tempos imemoráveis. Acomodação.

DIA 5 JERUSALÉM (Belem)
Café da manhã. Saída para o Monte das Oliveiras, onde 
teremos uma vista panorâmica da cidade. Continuação à 
Horta de Getsemaní para conhecer a Basílica da Agonia 
(Igreja das Nações). Visita ao Museu de Israel com o San
tuário do Livro e a Maqueta de Jerusalém na época de 
Jesus. Continuação ao Museu do Holocausto para sua vi
sita. Pela tarde, saída para Belém, para visitar a Basílica da 
Natividade, a Gruta de São Jeronimo e a Igreja de Santa 
Catarina. Retorno para Jerusalém. Acomodação.

DIA 6 JERUSALÉM
Café da manhã. Saída para o Monte Zión, para visitar o 
Túmulo do Rei David, o Cenáculo e a Abadia da Dormição. 
Continuação para a cidade velha, onde realizaremos um 
percurso pelas 14 estações da Via Dolorosa, visitando a 
Igreja da Flagelação, a Capela da Condena, o Calvário e o 
Santo Sepulcro. Continuação através do Bairro Judaico e o 
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Oriente Médio Mágico
18 dias / 10 refeições     desde

 3.360$
Cardo Romano, até o Museu da Cidadela de David com vi
sita. Seguiremos para a cidade nova para realizar uma vi
sita panorâmica: a Kneset (Parlamento), a Residência Pre
sidencial, o Teatro Municipal e Saída para Ein Karem para 
visitar o lugar de nascimento de São João Batista. Para 
finalizar, visita ao Muro das Lamentações. Acomodação.

DIA 7 JERUSALÉM
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos uma interessante ex
cursão opcional ao Mar Morto, o ponto mais baixo da terra 
a 400 m sob o nível do mar; e a Massada, um conjunto 
de palácios e fortificações situado na cima plana de uma 
montanha. Acomodação.

DIA 8 JERUSALÉM - AMMAN
Café da manhã e traslado ao Ponte Sheik Husseim, fron
teira JordâniaIsrael. Tramites fronteiriços e já em Jordâ
nia, recepção de nosso representante e traslado até Jerash 
para visitar as ruínas da época romana: o Foro, as termas, 
o templo de Artemisa (Diana) e a rua das colunas. Saída 
para Amman. Acomodação.

DIA 9 AMMAN - PETRA
Café da manhã e breve visita panorâmica da cidade de 
Amman. Continuação a Madaba para visitar a Igreja orto
doxa de São Jorge que contém os famosos mosaicos do 
período bizantino e donde se encontra o primeiro mapa

ITI 6686
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6686 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 11 Abril 2019 3.360 3.320 4.775 3.670 3.610 5.220 4.380 4.285 6.480
15 ao 25 Abril 2019 3.715 3.660 5.150 4.025 3.930 5.565 4.690 4.575 6.905
29 Abril ao 19 Agosto 2019 3.400 3.350 4.815 3.690 3.630 5.250 4.400 4.345 6.450
22 Agosto ao 7 Outubro 2019 3.805 3.755 5.375 4.100 4.035 5.815 4.825 4.775 7.000
10 ao 17 Outubro 2019 4.120 4.065 5.710 4.430 4.335 6.125 5.115 5.000 7.355
21 Outubro ao 9 Dezembro 2019 3.805 3.755 5.375 4.100 4.035 5.815 4.825 4.775 7.000
12 Dezembro 2019 4.210 4.160 6.085 4.505 4.440 6.520 5.285 5.230 7.760
16 ao 19 Dezembro 2019 4.420 4.370 6.290 4.710 4.650 6.730 5.565 5.510 8.040
23 Dezembro 2019 4.210 4.160 6.085 4.505 4.440 6.520 5.285 5.230 7.760
26 Dezembro 2019 ao 20 Fevereiro 2020 3.840 3.785 5.460 4.130 4.065 5.895 4.865 4.815 7.070
24 Fevereiro ao 31 Março 2020 4.150 4.100 5.795 4.460 4.370 6.210 5.160 5.045 7.530
Supl. iti. 6686MP: 8 Jantares em Israel e Jordânia 230 270 500
Crianças até 6 anos não permitido; de 7 a 11 anos, 15% desconto em Triplo.

OBSERVAÇÕES
· Voo AmmánCairo não incluído.
·  Nas saídas do 3 e 7 Outubro não se visita Tel Aviv e não se 
realiza opcional ao Mar Morto.

·  Em função do dia de saída a distribuição de noites varia. 
Consultar percorrido de saídas Quintasferias em  
www.specialtours.com.

· Ver informações na página 51.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Tel Aviv Sea Net 3* (Tentação) 
 Metropolitan 4* (Seleção) 
 Dan Panorama 5* (Luxo) 
Galileia Kibbutz Hagoshrim 3* (Todos os Produtos)
Jerusalém Prima Park 4* (Tentação) 
 Leonardo 4* (Seleção) 
 Dan Panorama 5* (Luxo) 
Ammán Cham Palace 3* (Tentação) 
 Holiday Inn 4* (Seleção) 
 Kempinski 5* (Luxo) 
Petra La Maison 4* (Tentação) 
 Sella 4* (Seleção) 
 Nabatean Castle 5* (Luxo)
Cairo Mercure Le Sphinx 4* (Tentação / Seleção) 
 Ramses Hilton 5* (Luxo)
Cruzeiro Nilo Princess Sarah / Nile Concerto 5* (Todos os Produtos) 
 Nie Alysaa / Nile Premium 5* (Todos os Produtos) 
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com sim mínimo de pessoas.
·  Passagem de avião CairoLuxor e AswanCairo na classe Turista. 
·  Traslados conforme itinerário.
·  13 pernoites de hotel + 4 pernoites de Cruzeiro pelo Nilo  
em hotéis / motonaves indicados ou similares.

·  Visitas indicadas no itinerário com guia local de língua 
hispana / português (em função do dia de saía escolhido).  
Em Egito as visitas serão com guias de língua hispana.

·  Refeições conforme itinerário.
·  Entradas dos monumentos indicados no itinerário.
·  Seguro básico de viagem.

DIA 16   ASWAN PC 
Estadia em regime de Pensão Completa a bordo. Muito 
cedo, aqueles passageiros que desejarem podem reali
zar uma excursão (opcional) de avião ao Templo de Abu 
Simbel, que foi resgatado das aguas e reconstruído acima 
do lugar onde se encontrava originalmente, para que não 
ficasse submerso nas aguas do Lago Nasser, após a cons
trução da grande represa de Aswan (conveniente reservar 
na sua chegada ao Egito). Desembarque e visita a Aswan 
com passeio ao Templo de Isis (Philae), que está numa ilha 
onde chegaremos de lancha; a Pedreira de Granito com 
o Obelisco Inacabado, que nos mostra como os antigos 
egípcios trabalhavam o entalhe de obeliscos; a represa de 
Aswan, uma das maiores do mundo; e passeio de “faluca”, 
típico barco a vela da região. Restante do dia livre. Aco-
modação a bordo. 

DIA 17 ASWAN   CAIRO 
Café da manhã. Desembarque e traslado ao aeropor to e 
embarque em voo regular para o Cairo. Chegada e trasla
do ao hotel. Restante do dia livre. Opcional vi sita do espe
táculo de luz e som nas pirâmides de Gize. Acomodação.

DIA 18 CAIRO
Café da manhã. Traslado ao aeroporto (motorista em in
glês). Fim dos nossos serviços. ■

VALOR AGREGADO SPECIAL TOURS
·  Guia acompanhante de língua hispana durante o cruzeiro 
pelo Nilo.

·  Dia completo visita do Cairo com a área das pirâmides, o 
Museu Egito, Ciudadela de Saladino e a Mesquita de Alabastro.

mosaico de Palestina. Continuação à Monte Nebo, para 
admirar a fantástica vista panorâmica do Vale do Jordão e 
do Mar Morto desde a montanha. Pela tarde continuação 
até Petra. Acomodação.

DIA 10 PETRA - AMMAN 
Café da manhã. Dia inteiro destinado a visita da cidade 
rosa. Durante a visita, conheceremos os mais importantes 
e representativos monumentos esculpidos na rocha pelos 
Nabateus: o Tesouro, os Túmulos Coloridos, os Túmulos 
Reais, o Mosteiro… Ao finalizar a visita, à tarde, traslado à 
cidade de Amman. Acomodação.

DIA 11 AMMAN   CAIRO
Café da manhã. Traslado ao aeroporto de Amman e saída 
em voo a Cairo (não incluído) Chegada, assistência e tras
lado ao hotel. Resto do dia livre. Acomodação.

DIA 12 CAIRO (Cidade e pirâmides Giza) MP 
Café da manhã. Visita de dia inteiro que inclui as pirâmi
des de Quéops, Quéfren e Miquerinos (entrada ao interior 
das pirâmides não incluída); a Esfinge esculpida na rocha 
e o Instituto do Papiro. Almoço. Visita ao Museu Egípcio 
com a sua arte milenária e onde está exposto o tesouro do 
tumulo de Tutankhamon, com mais de 2.000 objetos de 
grande valor. Também está incluída visita à Cidadela de 
Saladino, rodeada por uma impressionante muralha e em 
cujo interior se encontra a Mesquita de Alabastro. Fim da 
visita e tempo livre. Acomodação.

DIA 13 CAIRO   LUXOR (Vale dos Reis e Rainhas) PC 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto na primeira hora 
da manhã, para embarcar em voo com destino a Luxor. 
Chegada e traslado ao barco, embarque. Visita ao Vale 
dos Reis, onde se encontram as tumbas dos principais 
faraós. Não são permitidas explicações dentro das tum
bas, portanto as explicações serão dadas pelo guia na 
parte externa (não será feita visita a tumba de Tutanka
mon, pois seus tesouros estão no Museu do Egito, no 
Cairo). Seguimos com a visita aos Colossos de Mennon, 
duas impressionantes estatuas do Faraó Amenifis II; ao 
templo da Rainha Hatshepsut, de caminho ao Vale das 
Rainhas. Pensão Completa no barco. Acomodação a 
bordo.

DIA 14   LUXOR (Karnak) - EDFU PC 
Estadia em regime de Pensão Completa a bordo. Pela ma
nhã, visitar os templos de Luxor (dedicado ao deus Amon
Ra, o Deus Sol) e Karnark, impressionante variedade de 
templos e lagos sagrados. Navegação para Edfu e visitar o 
Templo de Hórus (deus representado por um falcão), um 
dos mais belos templos da era ptolomaica em um estado 
excepcional de preservação. Acomodação a bordo.

DIA 15   EDFU - KOM OMBO - ASWAN PC 
Estadia em regime de Pensão Completa a bordo. Na
vegação até Kom Ombo e visita ao maravilhoso tem
plo, o único dedicado a dois deuses, Sobek e Haroesis, 
onde se encontra um Nilômetro (antigo sistema de 
medição do nível do rio Nilo) e um crocodilo mumi
ficado. Coninuamos nossa navegação até Aswan. À 
noite, desfrutaremos da festa das “chilabas” (as chi
labas, túnicas árabes, podem ser compradas durante 
a viagem, a preços módicos, nos mercados locais). 
Acomodação a bordo.

SAÍDAS EM PORTUGUÊS
Iti. 6686Port.

SAÍDAS EN ESPANHOL
Segundas e Quintasfeiras.

ABR 28 29 AGO 18 19
MAI 12 13 26 27 SET 1 2 15 16 29 30
JUN 9 10 23 24 OUT 13 14 27 28
JUL 7 8 21 22
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As Cariatides no Erection · Atenas

Panorâmica com Santa Sofia · Istambul
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DIA 1 TER CAIRO 
Chegada ao aeroporto do Cairo, assistência e traslado ao 
hotel. Acomodação. 

DIA 2 QUA CAIRO (Cidade y Pirâmides Giza) MP 
Café da manhã. Visita de dia inteiro que inclui as pirâmi
des de Quéops, Quéfren e Miquerinos (entrada ao interior 
das pirâmides não incluída); a Esfinge esculpida na rocha 
e o Instituto do Papiro. Almoço. Visita ao Museu Egípcio 
com a sua arte milenária e onde está exposto o tesouro 
do tumulo de Tutankhamon. Também está incluída visita à 
Cidadela de Saladino, rodeada por uma muralha e em cujo 
interior se encontra a Mesquita de Alabastro, construída 
seguindo o modelo das mesquitas otomanas de Constan
tinopla. Fim da visita e tempo livre. Acomodação. 

DIA 3 QUI CAIRO   LUXOR (Vale dos Reis e Rainhas) PC 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto na primeira hora 
da manhã, para embarcar em voo com destino a Luxor. 
Chegada e traslado ao barco, embarque. Visita ao Vale 
dos Reis, onde se encontram as tumbas dos principais fa
raós. Não são permitidas explicações dentro das tumbas, 
portanto as explicações serão dadas pelo guia na parte 
externa (não será feita visita a tumba de Tutankamon, 
pois seus tesouros estão no Museu do Egito, no Cairo). 
Seguimos com a visita aos Colossos de Mennon, duas im
pressionantes estatuas do Faraó Amenifis II; e ao templo 
da Rainha Hatshepsut, de caminho ao Vale das Rainhas. 
Pensão Completa no barco. Acomodação a bordo.

DIA 4 SEX   LUXOR (KARNAK) - EDFU PC 
Estadia em regime de Pensão Completa a bordo. Pela ma
nhã, visitar os templos de Luxor (dedicado ao deus Amon
Ra, o Deus Sol) e Karnark, impressionante variedade de 
templos e lagos sagrados. Navegação para Edfu e visitar o 
Templo de Hórus (deus representado por um falcão), um 
dos mais belos templos da era ptolomaica em um estado 
excepcional de preservação. Acomodação a bordo. 

DIA 5 SÁB   EDFU - KOM OMBO - ASWAN PC 
Estadia em regime de Pensão Completa a bordo. Nave
gação até Kom Ombo e visita ao maravilhoso templo, o 
único dedicado a dois deuses, Sobek e Haroesis, onde se 
encontra um Nilômetro (antigo sistema de medição do ní
vel do Rio Nilo) e um crocodilo mumificado. Coninuamos 
nossa navegação até Aswan. À noite, desfrutaremos da 
festa das “chilabas” (as chilabas, túnicas árabes, podem 
ser compradas durante a viagem, a preços módicos, nos 
mercados locais). Acomodação a bordo. 

DIA 6 DOM   ASWAN PC 
Estadia em regime de Pensão Completa a bordo. Muito 
cedo, aqueles passageiros que desejarem podem realizar 
uma excursão (opcional) de avião ao Templo de Abu Sim
bel. Desembarque e visita a Aswan com passeio ao Tem
plo de Isis (Philae), que está numa ilha onde chegaremos 
de lancha; a Pedreira de Granito com o Obelisco Inacaba
do, que nos mostra como os antigos egípcios trabalha
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20 dias / 23 refeições     desde

 2.745$
vam o entalhe de obeliscos; a represa de Aswan, uma das 
maiores do mundo; e passeio de “faluca”, típico barco a 
vela. Restante do dia livre. Acomodação a bordo. 

DIA 7 SEG   ASWAN   CAIRO 
Café da manhã. Desembarque e traslado ao aeroporto e 
embarque em voo regular para o Cairo. Chegada e trasla
do ao hotel. Restante do dia livre. Acomodação.

DIA 8 TER CAIRO   ATENAS 
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae
roporto para sair em voo a Atenas (Aéreo não incluido). 
Chegada ao aeroporto da capital Helena, asistência e tras
lado a seu hotel. Acomodação.

DIA 9 QUA ATENAS 
Café da manhã. Pela manhã, visita da cidade: a praça da 
Constituição, o Parlamento, a Biblioteca Nacional, a Uni
versidade e a Academia. Ao passar pela rua Herodou Atti
cus, podemos ver o ex Palácio Real e à frente, o Túmulo do 
soldado desconhecido, custodiado pelos pitorescos Evzo
nes; o estádio Panatenaico, o Templo de Zeus e o Arco do 
Adriano. Entrada à Acrópoles onde veremos: os Propileus, 
o Templo de Ateneia Nike, o Templo grego do Erection, 
com seu famoso pórtico das Cariátides e o Parthenon. 
Tarde livre, que podem aproveitar para visitar livremente 

o novo Museu da Acrópoles ou passear pelo bairro típico 
da Plaka, a Praça Syntagma, também conhecida como a 
Praça da Constituição no coração da cidade, um dos luga
res mais populares da cidade ou ver a troca de guarda dos 
Evzones que se realiza a cada hora. Acomodação.

DIA 10 QUI ATENAS   I. GREGAS (Aegina, Hydra e Poros) MP 
Café da manhã. Pela manhã, traslado ao Porto para em
barcar em um agradável cruzeiro para 3 das ilhas gregas 
mais pitorescas: Aegina, habitada desde a época neolíti
ca. Os escritos do historiados Pausanias, nos relatam que 
próximo ao porto estavam erguidos templos de Afrodita, 
Apolo, Artemisa, Dionísios e Asclépio. O lugar arqueoló
gico mais significativo é o Templo de Afea, padroeira da 
ilha. Tempo livre para visitar as pequenas lojas, para nadar 
ou fazer uma excursão opcional ao Templo de Afea, muito 
bem conservado. Continuação à ilha vulcânica de Poros, 
com seu belo e pequeno porto cheio de cafeterias e lojas. 
A ilha possui bonitos edifícios neoclássicos, a Torre do Re
lógio (1.927) e o Museu Arqueológico de Koziris, com res
tos do santuário de Posseidon. E por último, Hydra, uma 
das ilhas mais belas do Egeu no golfo sarônico. O porto, 
com forma de anfiteatro ou meia lua, constitui um collage 
onde se misturam as cores vivas das tabernas ao ar livre, 
as cafeterias, as butiques, etc. Toda a atmosfera desta ilha 
sugere arte e criação. A arquitetura desta ilha é algo ca

ITI 6820
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6820 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
2 Abril ao 27 Agosto 2019 2.745 2.675 3.840 2.910 2.820 3.745 3.320 3.245 4.710
3 Setembro ao 3 Dezembro 2019 3.150 3.080 4.400 3.320 3.225 4.150 3.745 3.670 5.260
13 ao 17 Dezembro 2019 3.235 3.150 4.535 3.400 3.295 4.285 3.840 3.755 5.410
24 Dezembro 2019 3.150 3.485 5.105 3.320 3.630 4.555 4.200 4.130 5.260
31 Dezembro 2019 3.555 3.690 5.315 3.725 3.840 4.765 4.480 4.410 6.020
4 Janeiro ao 3 Março 2020 3.180 3.110 4.480 3.350 3.255 4.180 3.785 3.715 5.335
10 ao 31 Março 2020 3.245 3.170 4.480 3.455 3.370 4.295 3.880 3.805 5.535
Crianças até 6 anos não permitido; de 7 a 11 anos, 15% desconto em Triplo.

OBSERVAÇÕES
·  Voos CairoAtenasIstamul não incluídos. 
·  A visita de Atenas entre o 29 Outubro ao 18 Março realizase 
só em inglês.

·  Ver informações na páginas 19 e 51.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Cairo Mercure Le Sphinx 5* (Tentação) 
 Mercure Le Sphinx 5* (Seleção) 
  Ramses Hilton 5* (Luxo)
Cruzeiro Nilo Princess Sarah / Nile Concerto 5* (Todos os Produtos) 
 Nie Alysaa / Nile Premium 5* (Todos os Produtos)
Atenas Stanley 3*S (Tentação) 
 Polis Grand 3*S (Tentação) 
 President / Titania 4* (Seleção) 
 Zafolia 4* (Seleção) 
 Rad. Blu Park 4*S (Luxo) 
 Marriott Athens 5* (Luxo)
Istambul Barin 3*S (Tentação) 
 Arena 3*S (Tentação) 
 Momento / Gran Bazaar 4* (Seleção) 
 Fer 5* (Luxo)
Canakkale Akol 4* (Todos os Produtos)
Esmirna Blanca 4* (Todos os Produtos)
Pamukkale Lycus River 4* (Todos os Produtos)
Capadócia Dinler Urgup 4* (Todos os Produtos)
Ancara Bera Ancara 4* (Todos os Produtos)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

SAÍDAS
Terçasfeiras.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas sim mínimo de pessoas. 
·  Traslados de chegada e saída. 
·  Assistência de língua hispana ao chegar no aeroporto. 
·  Passagem de avião CairoLuxor e AswanCairo na classe 
Turista. 

·  15 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
·  4 pernoites no Cruzeiro Nilo. 
·  Refeições conforme itinerário. 
·  Seguro básico de viagem. 

de Uchisar, a fortaleza natural de Ortahisar, as Chaminés 
de Fadas de Ürgüp, as chaminés duplicadas e triplicadas 
de Pasabag e Avanos, povoado de ceramistas. Almoço e 
visita à cidade subterrânea de Ozkonak, que conta com 
depósitos de cereais e poços de ventilação e foi utilizada 
como refúgio pelos cristãos da época. Alguns dos poços 
tem até 7 andares de profundidade e alojaram até 5.000 
cristãos. Visita a um atelier de tapetes, para ver como 
se tecem artesanalmente os tapetes turcos. Jantar e 
Acomodação. 

DIA 17 QUI CAPADÓCIA - ANCARA MP 
Café da manhã e saída para Ancara, passando pelo Lago 
Salgado. Chegada a Ancara, capital da República Turca. 
Chegada e pela tarde, visita à cidade: o Mausoléu de Ata
turk, etc. Traslado ao hotel. Jantar e Acomodação. 

DIA 18 SEX ANCARA - ISTAMBUL MP 
Café da manhã. Saída da capital da Turquia e, passando 
por Bolu, pequena cidade famosa por seus centros de 
esqui e paisagens de montanhas, prosseguiremos pela 
estrada a Istambul a maior cidade da Turquia, centro his
tórico e cultural do país. Chegada, Jantar e Acomodação. 

DIA 19 SÁB ISTAMBUL MP 
Café da manhã. Pela manhã visitaremos o Palácio de 
Santa Sofia, que contém um dos mais ricos museus do 
mundo; a Mesquita Azul, revestida interiormente com azu
lejos de Inzik e a única com seis minaretes; o hipódromo 
romano, lugar onde as carreiras de quadrigas e os circos 
serviram de diversão para o povo de Constantinopla du
rante mais de mil anos e onde hoje em dia se encontra 
um obelisco egípcio; e a Coluna de Constantino. Tarde 
livre para compras no Grande Bazar, centro comercial da 
cidade com mais de 3.000 lojas, onde alguns armazéns fa
mosos oferecem, aos bons conhecedores, tapetes turcos, 
persas, caucásicos, etc. Jantar e Acomodação. 

DIA 20 DOM ISTAMBUL 
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado ao 
aeroporto de Ataturk. Fim dos nossos serviços. ■

VALOR AGREGADO SPECIAL TOURS
·  Dia completo visita do Cairo com a área das pirâmides, 
o Museu Egito, Ciudadela de Saladino e a Mesquita de 
Alabastro. 

·  Guia acompanhante de língua hispana durante o cruzeiro 
pelo Nilo. 

·  Todas as entradas dos monumentos indicados no itinerário.

racterístico. Cabe destacar as casas senhoriais, entre elas, 
distinguimos a Casa de Bulgaris e a Casa de Kunduriotis. 
Uma curiosidade desta ilha é que não circulam carros, 
sendo o transporte público, os burros ou taxis aquáticos. 
Durante o percurso, Almoço a bordo. Pela tarde, retorno 
ao porto. Chegada e traslado ao hotel. Acomodação.

DÍA 11 SEX ATENAS   ESTAMBUL 
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae
roporto para sair em voo a Istambul (Aéreo não incluido). 
Chegada ao aeroporto, asistência e traslado a seu hotel. 
Acomodação.

DIA 12 SÁB ISTAMBUL - TRÓIA - CANAKKALE PC 
Café da manhã. Pela manhã, saída em ônibus pela zona 
europeia para cruzar o estreito dos Dardanelos, em direção 
a Canakkale, situada na zona asiática. Almoço e continu
ação a Tróia, famosa cidade antiga que evoca, por si só, 
outro nome poético: a Ilíada, de Homero. Visita ao Cavalo 
de Tróia que, segundo a lenda, serviu para esconder os 
guerreiros. Continuação a Canakkale, a segunda província 
turca que, junto com Istambul, possui território em dois 
continentes, Europa e Ásia. Jantar e Acomodação. 

DIA 13 DOM CANAKKALE - PÉRGAMO - ESMIRNA PC 
Café da manhã. Saída para a antiga cidade de Pergamo, 
um dos principais centros culturais, comerciais e médicos 
do passado. Visita ao Templo de Asclépio, edifício con
sagrado ao deus da Medicina. Almoço e continuação da 
viagem para Esmirna, com visita panorâmica a cidade, 
convertida em um dos mais importantes portos comer
ciais da Turquia. Jantar e Acomodação.

DIA 14 SEG ESMIRNA - ÉFESO - PAMUKKALE PC 
Café da manhã. Saída para Éfeso, a cidade antiga me
lhor conservada da Ásia Menor. Visitaremos o Templo 
de Adriano, os Banhos Romanos, a Biblioteca de Celso, 
o Odeão, o Teatro, etc. Almoço, e depois visitaremos a 
Casa da Virgem Maria, supostamente foi o último lugar 
que viveu a mãe de Jesus. Continuação a Pamukkale para 
visitar a antiga Hierápolis, cujos remanescentes arqueo
lógicos foram declarados Patrimônio da Humanidade; e 
o Castelo de Algodão, maravilha natural de gigantescas 
cascatas brancas, estalactites e piscinas naturais formadas 
ao longo dos séculos pelo caminho das águas carregadas 
de sais calcárias procedentes de fontes termais. Durante o 
trajeto se realizará uma parada em uma fábrica de couro. 
Jantar e Acomodação. 

DIA 15 TER PAMUKKALE - CAPADÓCIA PC 
Café da manhã e saída para a região da Anatólia para visi
tar no caminho um “kervansaray”, uma antiga pousada de 
caravanas, a maior da época seljúcida, um complexo com 
dormitórios, estábulos, etc., usados pelos comerciantes. 
Almoço e continuação para a antiga região da Capadócia 
na Anatólia Central, declarada Patrimônio da Humanida
de, fascinante por sua formação geológica única no mun
do, de paisagens lunares formadas durante séculos sobre 
a em camadas grossas e macias de lava de vulcões Erciyes 
e Hasan. Jantar e Acomodação.

DIA 16 QUA CAPADÓCIA PC 
Café da manhã. Excursão de dia inteiro à região da Ca
padócia. Visitaremos o vale de Goreme, incrível complexo 
monástico bizantino integrado por igrejas escavadas nas 
rochas, com belíssimos afrescos, os Povoados Trogloditas 
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Uzbequistão · Armênia · Geórgia · Azerbaijão

Taxas de estância: Não está incluído nos preços dos programas as taxas de estância nas cidades. Em caso de existir, serão pagas pelos clientes em destino.

UZBEQUISTÃO
Localizado no coração da Grande Rota da Seda, Uzbequistão foi berço das culturas da Ásia Central. Entraremos nas mesquitas, madraças e mausoléus das 
cidades mais atrativas do país como Khiva, Bukhara e Samarcanda.

VISTOS:  Visto obrigatório à chegada (aproximadamente 80 USD). É necessário tramitar previamente uma carta de convite pelo menos 30 dias antes da data 
de chegada ao país. Para tramitar esta carta convite através de Tours Especiais, é necessário enviar os seguintes documentos: fotocópia do passaporte 
digitalizado em cores válidas por 6 meses, formulário preenchido (fornecido pela Special Tours), reserva do bilhete aéreo internacional, carta de 
trabalho em inglês assinado e carimbado.

ARMÊNIA
Localizada na região do Cáucaso, oferece aos clientes um ambiente natural de grande beleza e grande patrimônio histórico e artístico. Armênia surpreende e 
não indiferente a nenhum viajante.

GEÓRGIA
Se localiza entre o Mar Negro e as montanhas do Cáucaso. Berço de lendas e história, cenário da antiga civilização e origem do cristianismo como religião oficial, 
Geórgia oferece arquitetura requintada e um ambiente natural mágico.

VISTOS:  Passageiros da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, República Dominicana, Honduras, El Salvador, México, Panamá, Uruguai não 
precisam de visto para entrar na Geórgia. Outras nacionalidades, visto obrigatório, antes da chegada: www.evisa.gov.ge/GeoVisa/es.

AZERBAIJÃO
Aos pés da Cordilheira do Cáucaso e às margens do Mar Cáspio, se situa Azerbaijão. Este país é ponto de encontro entre Europa e Ásia e conjuga à perfeição 
tradição e modernidade; possui paisagens de beleza absoluta e é rico em monumentos históricos e em paisagens de absoluta beleza.

É IMPORTANTE SABER…
•  Os hotéis da Ásia Central são hotéis muito simples, mas cobrem as necessidades básicas dos seus hóspedes. Os hotéis do Uzbequistão são edifícios baixos 

sem elevador. Em algumas cidades, como Khiva, não há hotéis de 4 * ou 5 *, sendo que os hotéis 3 * são os únicos que pode ser oferecido. 
•  Na chegada no aeroporto, no Uzbequistão, os viajantes devem declarar a quantidade de dinheiro que eles têm para de fazer a viagem. A sair, voltarão a 

declarar o dinheiro que você tem depois de completar a viagem. Se o valor no final da viagem é superior ao valor inicial com o qual ele entrou no país, eles 
confiscaram a diferença. Além disso, todos os medicamentos devem levar uma receita médica e ser declarado no momento da chegada. Caso contrário, eles 
serão removidos no momento da chegada.

•  A saída do dia 1 Abril da programação da Geórgia, coincide com 
a Páscoa ortodoxa, a festa mais importante no mundo cristão. 
Neste período, todas as igrejas da Geórgia celebram missas e 
rituais especiais.

NOITES EXTRAS:
Preços por pessoa e noite, café da manhã e impostos incluídos:

ÁREA VACINAS DOCUMENTAÇÃO / VISTO MOEDA CLIMA HORÁRIO GMT

Uzbequistão Nenhuma brigatória. Consultar vistos. Som Uzbeko (UZS) 
1 $ = 8,3 aprox. 

Continental, invernos frios 
e soleados, verões secos e 
quentes.

+5  horas

Armênia Nenhuma brigatória. Visto electrônico obrigatório: 
https://evisa.mfa.am

Dram (AMD) 
1 $ = 485 aprox. 

Seco tropical com invernos 
muito frios e verões muito 
quentes.

+4  horas

Geórgia Nenhuma brigatória. Consultar vistos.
Visto electrônico obrigatório:  
www.evisa.gov.ge/GeoVisa. 

Lari Georgiano (GEL) 
1 $ = 2,64 aprox. 

Continental: invernos frios 
e soleados, verões secos e 
quentes.

+3  horas

Azerbaijão Nenhuma brigatória. Visto electrônico obrigatório:  
http://exploreazerbaijan.com/visa/online/

Manat (AZN) 
1 $ = 1.70 aprox.

Temperado e subtropical. +4  horas

Validade do passaporte pelo menos 6 meses a partir da data de início da viagem.

TASHKENT TENTAÇÃO

TEMPORADAS DPL. TPL. SGL.
1 Abril ao 31 Outubro 2019 135 175 250

EREVÁN TENTAÇÃO SELEÇÃO

TEMPORADAS DPL. TPL. SGL. DPL. TPL. SGL.
1 Abril ao 31 Outubro 2019 75 75 105 105 105 155

TIBLISI TENTAÇÃO SELEÇÃO

TEMPORADAS DPL. TPL. SGL. DPL. TPL. SGL.
1 Abril ao 31 Outubro 2019 135 125 175 140 135 185

BAKU TENTAÇÃO SELEÇÃO

TEMPORADAS DPL. TPL. SGL. DPL. TPL. SGL.
1 Abril ao 31 Outubro 2019 85 85 135 165 165 245

 Mais informação e outras opções de itinerários disponíveis em www.specialtours.com 

Panorâmica da cidade · Tiblisi
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Plaça Registán · Samarcanda

Mesquita Kalon · Bukhara

TashkentUrgench

Samarcanda

Bukhara

Khiva

UZBEQUISTÃO

2

2 1

1+1

ITI 9900

lado ao hotel. Almoço em um restaurante local. À tarde, 
visita a cidade de Samarcanda que inclui a Praça Registán 
com seu Madraça Ulughbek (século XV), o Madraça Shir-
-Dor (século XVII), o Madraça Tilla-Kori (século XVII), o 
Mausoléu Guri Emir (túmulo de Tamerlán, séculos XIV-XV), 
a Mesquita Bibi-Khonum e o Bazar Siab. Acomodação.

DIA 7 SEG SAMARCANDA   TASHKENT MP
Café da manhã. Pela manhã, visita do complexo arquite-
tônico Shakhi-Zinda (séculos IX-XV), o Museu da cidade 
antiga Afrosiyab e o Observatório Ulughbek (século XV). 
Almoço em um restaurante local. À tarde, transfer à es-
tação de trem de alta velocidade. Chegada e traslado ao 
hotel. Acomodação.

DIA 8 TER TASHKENT
Café da manhã e dia livre até o horário do traslado ao 
aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

DIA 1 TER TASHKENT
Chegada no aeroporto internacional de Tashkent. Recep-
ção e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 2 QUA TASHKENT   URGENCH - KHIVA MP
Café da manhã. Visita da parte antiga da cidade, incluindo 
o conjunto arquitetônico Khsati Imán, Madraça Barak Kan, 
Madraça Kafal Shohi e a Biblioteca, localizada na mesma 
praça e que tem sua importância por abrigar o “Corão 
de Usman”, original do século VII. Continuamos com as 
Madraças Kukaldosh e Abdulkasim, datadas dos séculos 
XVI-XIX. Em seguida, iremos para o mercado oriental de 
Chorsu. Almoço em um restaurante local. Pela tarde, visita 
ao Museu de Artes Aplicadas e Plaza da Independência 
e eternidade. Esta praça compõe do Monumento da In-
dependência e Humanitarismo inaugurado em 1.991; o 
Memorial da Segunda Guerra Mundial que é a estátua em 
homenagem aos mortos na II Guerra Mundial ou o Arco 
Ezgulik na entrada da Praça. Iremos também visitar alguns 
monumentos modernos, como a praça da Ópera e Ballet e 
a praça de Amir Temur. Traslado ao aeroporto e saída em 
voo a Urgench. Chegada e traslado pela estrada até Khiva 
(30 Km). Acomodação.

DIA 3 QUI KHIVA MP
Café da manhã. Visita do complexo arquitetôniIchan-Kala 
do século XII-XIX. O complexo inclui a visita de Kalta Mi-
nor, Castelo Kunya Ark, Madraça Mohammed Rahim Khan, 
Minarete e Madraça Islom Khodja. À continução, visita do 
complexo arquitetônico Tash Hovli (século XIX), Mausoléu 
de Pahlavan Mahmud (séculos XIV-XVIII), Mesquita Juma 
(século X) e Madraça Allikulikhan. Almoço em um restau-
rante local. Tarde livre e Acomodação.

DIA 4 SEX KHIVA - BUKHARA MP
Café da manhã e saída pela estrada para Bukhara 
(550 Km - 9/10 horas), atravessando o deserto Kizil-Kum, 
que significa “as areias vermelhas”. Para chegar de Khiva 
até Bukhara, atravessaremos o rio histórico, Amudaria. 
Este rio, junto ao Sirdaria, discorre mais ao norte marcan-
do a fronteira com Cazaquistão, sendo os últimos abas-
tecedores de água do mar Aral. Lunch box no caminho. 
Chegada em Bukhara e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 5 SÁB BUKHARA MP
Café da manhã. Visita da cidade de Bukhara, incluindo: o 
Mausoléu dos Samani, água santa de nascente Chashmai 
Ayub, Mesquita Bolo Hauz e Cidadela Ark. Almoço em 
um restaurante local. Pela tarde, visita do Minarete Kalyan 
e a Mesquita Poi Kalyan, o Madraça Miri Arab, a Cúpula 
Toki Zargaron, os Madraças Ulughbek e Abdullazizkan, a 
Cúpula Toki Telpak Furushon, a Mesquita Magoki Attory, 
a Cúpula Toki Sarafon, o Complexo Arquitetônico Lyabi 
Hauz, os conjuntos dos Madraças e uma Khanaka, Chor 
Minor. Acomodação.

DIA 6 DOM BUKHARA - SAMARCANDA MP
Café da manhã. Saída para Samarcanda. Chegada e tras-

NOSSO PREÇO INCLUI
·   Saídas garantidas com mínimo de 2 pessoas. 
·  Passagem de avião Tashkent-Urgench na classe turista. 
·  Passagem de trem Samarcanda-Tashkent en clase turista. 
·  Assistência na chegada. 
·  Traslados conforme itinerário.  
·  7 pernoites nos hotéis indicados ou similares.  
·  Refeições conforme itinerário.  
·  Visitas indicadas no itinerário com guias locais de língua 
hispana. 

·  Entradas aos monumentos indicados no itinerário. 
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  As reservas deverão ser confirmadas com ao menos 30 dias 
de antecedência à data de saída.

·  Não existem quartos Triplos, sendo assim, o preço está 
baseado em 1 Duplo + 1 Single.

·  A restrição da bagagem no voo Tashkent / Urgench é de 
20 Kg por passageiro e 10 Kg como bagagem de mão.

·  Consultar condições de aduana no nosso site  
www.specialtours.com.

·  Ver informações na página 105.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Tashkent Wyndham / Grand Mir 4* (Tentação) 
 Miran International 5* (Tentação) 
Khiva Bek / Malika 3* (Tentação) 
 Orient Star Khiva 3* (Tentação) 
 Ásia Khiva 3*S (Tentação)
Bukhara Ásia Bukhara 4* (Tentação) 
 Grand Emir Residence Boutique 3*S (Tentação) 
 Zargaron Plaza 4* (Tentação)
Samarcanda Bek Samarcand 3* (Tentação) 
 Ásia Samarkand 4* (Tentação) 
 Malika Diyora 4* (Tentação) 
 Grand Samarkand 4* (Tentação) 
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

9900  

Uzbequistão, pela Rota da Seda
8 dias / 6 refeições   desde

 1.715$

SAÍDAS
Terças-feiras (Abril a 8 Outubro).

9900 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 Abril ao 8 Outubro 2019 1.715 1.830 2.060
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Mosterio Sevanavanq · Lago Sevan

Erevão

Dilijan (Iti. 9906-A)

Haghpat (Iti. 9906-A)Sanahín
 (Iti. 9906-A)

ARMÊNIA

1

6

SAÍDAS
Iti 9906: Diárias.
Iti. 9906-A: Segundas, Quartas, Quintas-feiras e Sábados. 

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 passageiros.
·  Assistência na chegada.
·  Traslados conforme Itinerário.
·  6 / 7 noites de acomodação nos hotéis indicados ou similares.
·  Refeições conforme itinerário.
·  Visitas indicadas em cada itinerário com guias de lingua 
hispana.

·  Entradas dos monumentos indicados no itinerário.
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Ver informações na página 105.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Eravão Royal Plaza 4* (Tentação) 
 Imperial / Messier 53 4* (Seleção) 
 Grand Golden Tulip 5* (Luxo)
Diljan Diljan Resort / BW Paradise 4* (Todos os Produtos)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

taurante local Continuamos em direção a dois complexos 
monásticos, Haghartsin e Goshavanq, ambos importantes 
centros religiosos e educacional da Idade Média, localiza-
do na íntegra floresta. Retorno para Erevão. Tempo livre. 
Acomodação.

DIA 7 EREVÃO
Café da manhã. Traslado para o aeroporto. Fim dos nos-
sos serviços. ■

9906-A

8 dias / 6 refeições desde
 1.115$

DIAS 1 AO 5 IGUAIS QUE ITINERÁRIO 9906

DIA 6 EREVÃO (Lago Seván) - DILIJAN MP
Café da manhã. Saída para “a pérola da Armênia”, o Lago 
Sevan, o segundo maior lago alpino do mundo (1.900 m). 
Visita à península e excursão ao mosteiro de Sevanavanq 
do século IX. Continuamos em direção à cidade de Dili-
jan, conhechida pelos locais “a Suíça da Armênia”, por 
sua abundante vegetação com florestas ricas e paisagens 
impressionantes. Visitamos a cidade velha. Continuamos 
em direção a dois complexos monásticos, Haghartsin e 
Goshavanq, ambos importantes centros rel igiosos e edu-
cacional da Idade Média, localizado na íntegra floresta. 
Chegada a Dilijan. Almoço. Tempo livre. Acomodação.

DIA 7 DILIJAN - HAGHPAT - SANAHÍN - EREVÃO MP
Café da manhã. Saída para visitar a região Lorí e uma das 
obras-primas da arquitetura eclesiástica medieval, a Mos-
teiro de Sanahín, do século X (Patrimônio da Humanida-
de). Visita ao Mosteiro medieval de Haghpat (Patrimônio 
da Humanidade). Saída perto das aldeias de as minorias 
étnicas que vivem na Armênia: Yezidis e Curdos. Photo 
stop perto do “Alfabeto armênio”, um conjunto arquite-
tônico composto de gigantesco letras armênias. Almoço 
no restaurante local. Chegada em Erevão. Acomodação.

DIA 8 EREVÃO
Café da manhã. Traslado para o aeroporto. Fim dos nos-
sos serviços. ■

DIA 1 EREVÃO
Chegada no aeroporto internacional de Zvartnots. Trasla-
do ao hotel. Acomodação.

DIA 2 EREVÃO MP
Café da manhã. Passeio panorâmico da cidade, ascenden-
do para o monumento “Cascada” de onde iremos desfru-
tar da bela panorâmica da cidade. Iremos ao Matenadaran 
(Museu dos Manuscritos Antigos). Continuaremos nosso 
passeio pelo centro da cidade por o parque da cidade, a 
rua Abovyan, a Praça da República, o Mercado de Alimen-
tos e a Mesquita Azul. Visita de Museu de Tsitsernakaberd, 
Monumento do Genocídio dos Armênios de 1.915. Almoço 
em um restaurante local e tarde livre. Acomodação.

DIA 3 EREVÃO (Etchmiatsin - Templo Zvartnots) MP
Café da manhã. Saída para Etchmiatsin. No percurso, 
iremos visitar a igreja de Santa Hripsime. Chegada em 
Etchmiatsin. A Catedral Etchmiatsin é conhecida como o 
centro da Igreja Armenia-Gregorian e se considera uma 
das primeiras igrejas cristãs do mundo. A lenda diz que foi 
aqui, onde Jesus Cristo desceu do céu para mostrar onde 
queria que construíssem a igreja. Retorno a Erevan com a 
parada ao lado das ruínas do templo Zvartnots, Heritage 
Mundo da UNESCO. Ao retornar à capital, visitamos o Mu-
seu de História de Vernisaj. Almoço e Acomodação.

DIA 4 EREVÃO (Khor Virap) MP
Café da manhã. Saída para visitar o Mosteiro de Khor 
Virap (século IV), que tem uma história muito rica. Pelo 
caminho, vamos desfrutar de um magnífico panorama de 
Monte Ararat, onde de acordo a Biblia ficou varada o Arca 
de Noé depois do Diluvio Universal. Embora Mount Ararat 
seja na Turquia, as melhores vistas são da Armênia. Almo-
ço em um restaurante local. Retorno para Erevão. Tempo 
livre para aproveitar da capital. Acomodação.

DIA 5 EREVAN (Geghard - Garni) MP
Café da manhã. Saída para visitar o templo pagão de Gar-
ni (século III a.C., Patrimônio Mundial da UNESCO), onde 
destacam seus banhos romanos e seus mosaicos. Desfru-
taremos de um show de DUDUK (instrumento típico da 
Armênia) em Garni. Visita do Tempo de Geghard (século 
VII, Património Mundial da UNESCO), que é parcialmente 
escavado na rocha. Visita de uma casa particular para ver 
o processo de fabricação do “Lavash” (pão Património 
cultural tradicional e intangível armênio pelo UNESCO). 
Almoço no restaurante local. Retorno para Erevão. Tempo 
livre. Acomodação.

DIA 6 EREVÃO (Lago Seván) MP
Café da manhã. Saída para “a pérola da Armênia”, o Lago 
Sevan, o segundo maior lago alpino do mundo (1.900 m). 
Visita à península e excursão ao mosteiro de Sevanavanq 
do século IX. Continuamos em direção à cidade de Dili-
jan, conhechida pelos locais “a Suíça da Armênia”, por sua 
abundante vegetação com florestas ricas e paisagens im-
pressionantes. Visitamos a cidade velha. Almoço no res-

9906  

O Melhor da Armênia
7 dias / 5 refeições   desde

 915$

ITI 9906 / 9906-A

VALOR AGREGADO SPECIAL TOURS
· 1 garrafa de água mineral por pessoa nas visitas.
· Classe de preparação de pão da Arménia Lavash.

9906 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTACIÓN SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 30 Novembro 2019 915 840 1.445 1.000 945 1.510 1.310 1.215 1.945
Suplemento 5 Jantares hotel Erevão 165 210 300
Suplemento iti. 9906-A 200 165 230 175 145 200 200 155 260
Suplemento 6 Jantares hotel Erevão 210 260 365
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Igreja e castelo Ananuri · Gudauri

Muralhas cidade antiga · Baku

Sheki

Gudauri

Baku

Tbilisi

Erevão

Akhaltsikhe

AZERBAIJÃO

GEÓRGIA

3

1

2

1+3

2

1

Shamakhi
ARMÊNIA

ITI 9930 / 9925 /9920

DIA 3 SEX BAKU - GOBUSTAN - SHAMAKHI - SHEKI (350 Km) MP
Café da manhã. Às 9h saída em direção ao Parque Na-
cional de Gobustán (Património da UNESCO), repleto de 
monumentos arqueológicos, esta reserva tem mais de 
600.000 pinturas rupestres que datan de à 5.000-20.000 
anos atrás. Depois vamos continuar em direção ao norte 
do país e vamos visitar Shamakhi. Antes de almoçar, visita 
ao Mausuléu de Diribaba, escavado parcialmente em pe-
dra. Almoço em restaurante local. Continuamos a visita 
na Mesquita de Juma, uma das primeiras mesquitas cons-
truídas no país (séc. VIII, actualmente está reconstruída). 
Visita aos 7 túmulos abobadados, construídos no século 
XVIII para a casa real de Shirvan. Continuação até Sheki. 
Acomodação.

DIA 4 SÁB SHEKI - FRONTERA LAGODEKHI - TBILISI (320 Km) MP
Café da manhã. Às 9h saída para visitar o Palácio de Verão 
de Khan de Sheki, construído no século XVIII e que se ca-
racteriza pelos seus vitrais. Almoço em restaurante local e 
saída em direção ao ponto fronteiriço de Lagodekhi, entre 
Azerbeijão e Georgia. Visita ao complexo arquitectónico 
de Gremi (séc. XVI-XVII). Construído pelos reis de Kakheti 
sobre uma colina rochosa, que no seu tempo foi a capital 
da região. O complexo conta com uma torre, as camâras 
do rei, muralha e a igreja dos Santos Arcanjos, construída 
com tijolos e frescos que datam do século XVII. Viagem 
até Tbilisi e chegada ao hotel. Acomodação.

COMEÇO DO ITINERÁRIO 9930

DÍA 1 QUA BAKU
Chegada a Baku. Transfer até o hotel (chófer em inglês). 
Acomodação.

DIA 2 QUI BAKU (Península Absheron - 50 Km) MP
Café da manhã. Às 9h começamos a nossa visita à ci-
dade de Baku: zona antiga, repleta de ruas estreitas e 
labirinticas, rodeadas pelos muros da fortaleza medie-
val Ichari Shahar (s.XV-XVII). Quase toda a zona está 
fechada ao trânsito e foi declarada como Património da 
Humanidade pela UNESCO no ano 2.000. É aqui onde 
se encontram antigas mezquitas, casas de banho, mer-
cados medievais, etc. Visita a Ateshgah, o templo dos 
devotos ao fogo. Este monumento data dos séculos 
XVII-XVIII e é único no mundo (declarado Património da 
Humanidade pela UNESCO). Visitaremos o museu dos 
tapetes, um edifício moderno e muito original onde se 
encontra uma coleção de mais de 10.000 tapetes feitos 
entre os séculos XVII-XX. Almoço em restaurante local. 
Transfer até à Península Absherón onde vamos visitar o 
Yanar Dag, a montanha ardente e os Castelos de Mar-
dakan (s. XIV) e Ramana (s. XII). Neste último poderá ter 
uma vista panorâmica sobre a zona petrolífera de Baku 
que apareceu em vários filmes históricos dos anos 50 e 
60. Acomodação.

9930  

Grande Tour do Sul do Cáucaso
14 dias / 12 refeições     desde

 3.975$
COMEÇO DOS ITINERÁRIOS 9925 E 9920

9925

Geórgia - Armênia
11 dias / 9 refeições desde

 2.380$

9920

Geórgia
8 dias / 6 refeições desde

 1.610$

DÍA 1 SÁB TBILISI
Chegada a Tbilisi. Transfer até o hotel (chófer em inglês). 
Acomodação.

CONTINUAÇÃO DE TODOS OS ITINERÁRIOS

DIA 2 / 5 DOM TBILISI MP
Café da manhã. Às 10h vamos começar a nossa vi-
sita à cidade de Tbilisi, capital de Georgia, fundada 
no século V a.C. pelo rei Vakhtang Gorgasali. Vamos 
começar visitando a igreja de Metekhi onde se está a 
melhor vista panorâmica da zona antiga. De seguida 
vamos subir até a fortaleza de Narikala (século IV). 
Continuaremos a pé pela zona antiga, o bairro dos 
banhos de água sulfúrica até a Catedral de Sioni (sé-
culo VII – século XIX d.C) e a pequena Basílica de An-
chiskhati (século VI-século XVIII d.C). Vamos terminar 
a nossa visita dando um passeio pela avenida princi-
pal da cidade, a Avenida Rustavelo, onde se encon-
tram edifícios importantes como o Museu Nacional, 
o antigo Parlamento, o Teatro Nacional ou a Ópera. 
Resto do dia livre. Às 20h, Jantar em restaurante lo-
cal. Acomodação.

DIA 3 / 6 SEG TBLISI (Terra dos vinhos - Katheti - 380 Km) MP
Café da manhã. Encontro com o guia às 9h e saída em 
direção a Kakheti, a região mais pitoresca e fértil de 
Georgia. Esta provincia é popular por ser a terra do vi-
nho, uma vez que se podem encontrar uma variedade 
de 500 tipos de uvas diferentes. Aqui vamos visitar 
o Convento de Bodbe que se encontra nas Porta de 
Signagi, conhecida como a Cidade do Amor. Antiga-
mente Signagi foi principalmente uma cidade comer-
cial, habitada por comerciantes e artesãos e rodeada 
por uma muralha com 23 torres. Aqui poderá desfrutar 
de umas vistas espectaculares sobre o Vale Kizikhi e 
de um passeio pela encantadora cidade. Almoço e de-
gustação de vinhos em uma adéga local. Continuação 
até a Casa-Museu de Tsinandali, uma quinta do século 
XIX com um bonito jardim, que pertenceu a uma das 
mais populares famílias georgianas. Regreso a Tbilisi. 
Acomodação.
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NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 passageiros.
·  Transferes de chegada e saída com chófer de fala inglesa.
·  13 noites de acomodação nos hotéis indicados ou similares.
·  Refeições conforme itinerário.
·  Visitas indicadas em cada itinerário com guias de fala 
hispana, nas fronteiras mudança de veiculo e guia.

·  Entrada nos monumentos indicados no itinerário.
·  Veiculos para reazliar a rota indicada adaptados ao número 
de participantes.

·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Em algumas saídas poderá ser feito a tour com guia bilingue 
espanhol / inglês.

·  Ver informações na página 105.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Baku Diplomat 3* (Tentação) 
 Central Park 4* (Seleção)
Sheki Karavanseray 3* (Tentação) 
 Sheki Saray 4* (Seleção)
Tbilisi Sharden 3* (Tentação) 
 Mercure 4* (Seleção)
Gudauri ruso 3* (Tentação) 
 Marco Polo 4* (Seleção)
Akhaltsikhe Rabath 3* (Tentação) 
 Lomsia 3* (Seleção)
Erevão Areve Residence 3* (Tentação) 
 Ani Plaza 4* (Seleção)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

DIA 4 / 7 TER TBILISI - MTSKHETA - GUDAURI (205 Km) MP
Café da manhã. Às 9h saída em direção a Mtskheta, 
a antiga capital de Georgia e centro religioso do país. 
Aqui vamos visitar o mosteiro de Jvari (século VI-VII 
d.C) situado em um local privilegiado com umas vis-
tas espectaculares sobre a cidade de Mtskheta. Depois 
vamos descer à cidade para visitar a Catedral de Sve-
titskhoveli (século XI d.C.). Esta é a principal Igreja de 
Mtskehta, na qual se diz que está guardada a túnica de 
Cristo. Continuamos em direção ao Norte, através da 
Via Militar Georgiana até as montanhas do Cáucaso. 
Durante a rota, vamos visitar o complexo arquitectónico 
de Ananuri, característico da última parte do período 
medieval. Aqui vamos encontrar a fortaleza , duas igre-
jas, uma torre antiga de vigilância e uma prisão, além 
de outros edifícios civis. Chegada a Gudauri. Jantar e 
Acomodação.

DIA 5 / 8 QUA GUDAURI (Montañas Gran Cáucaso - 65 Km) MP
Café da manhã. Às 9h saída em direção a Stepantsmin-
da, no norte do país. Aqui vamos iniciar a nossa excur-
são até à Igreja da Trinidade em Gergeti, situada nos 
pés do monte Kazbegi e a qual foi o altar mais impor-
tante do século XIV. Para as pessoas que desejem cami-
nhar, a caminhada tem uma duração aproximada de 3h. 
A rota está prevista ser feita em veículo 4x4. Regresso 
a Gudauri e resto do dia livre. Jantar e Acomodação.

DIA 6 / 9 QUI GUDAURI - AKHALTSIKTHE (320 Km) MP
Café da manhã. Às 9h vamos começar a nossa viagem 
em direção à região de Kartli, coração do país. A noss 
primeira visita será a Uplistsikhe, um povo escavado 
na rocha que data do primeiro milénio a.C. Almoço em 
restaurante local. Depois, vamos viajar até à cidade de 
Gori, local de nascimento de Joseph Stalin. Visitem o 
seu museu, repleto de curiosidades sobre este perso-
nagem famoso e a casa onde nasceu. Continuaremos 
a viagem até à região verde de Samtskhe-Javakheti. 
Vamos fazer uma paragem em Borjomi para visitar o 
parque e provar a famosa água mineral com o mesmo 
nome. Chegada a Akhaltsikhe e transfer até o hotel. 
Acomodação.

CONTINUAÇÃO ITINERÁRIO 9920 (GEÓRGIA)

DIA 7 SEX AKHALTSIKTHE - TBILISI MP 
Café da manhã. Às 9h vamos dirigir-nos até o com-
plexo de Vardzia, uma cidade composta por grutas, 
construída pela Rainha Tamar durante os séculos 
XII-XIII. Pensada como uma cidade-fortaleza, mais 
tarde converteu-se em um mosteiro e um importan-
te centro político, cultural, educacional e espiritual 
do país. (A excursão a Vardzia será de aproximada-
mente 2-3 horas a pé). Iremos parar para fotografar 
a fortaleza Khertvisi. Continuação a Tbilisi . Chega-
da. Teremos um Jantar de despedida em um restau-
rante tradicional com musica e dança georgianas. 
Acomodação.

DIA 8 SÁB TBILISI 
Café da manhã. Transfer até o aeroporto (chófer em in-
glês). Fim dos nossos serviços. ■

FIM DO ITINERÁRIO 9920

VALOR AGREGADO SPECIAL TOURS
· Veiculo 4x4 na rota das montanhas do Cáucaso.

SAÍDAS Iti. 9930
ABR 24 AGO 14 28
MAI 8 22 SET 11 25
JUN 5 19 OUT 9 23
JUL 3 17 31

SAÍDAS Itis. 9925 + 9920
ABR 27 AGO 3 17 31
MAI 11 25 SET 14 28
JUN 8 22 OUT 12 26
JUL 6 20

9930 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
24 Abril 2019 ao 23 Outubro 2019 3.975 3.910 4.795 4.565 4.515 5.835

9925 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
27 Abril 2019 ao 26 Outubro 2019 2.380 2.340 3.080 2.965 2.890 4.005

9920 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
27 Abril 2019 ao 26 Outubro 2019 1.610 1.550 2.185 2.030 1.975 2.920

CONTINUAÇÃO DOS ITINERÁRIOS 9930 E 9925

DIA 7 / 10 SEX AKHALTSIKTHE - VARDZIA - EREVÁN (320 Km) MP
Café da manhã. Às 9h vamos dirigir-nos até o complexo 
de Vardzia, uma cidade composta por grutas, dos séculos 
XII-XIII (a excursão a Vardzia será de aproximadamente 2-3 
horas a pé). Iremos parar para fotografar a fortaleza Kher-
tvisi. Transfer até o ponto fronteiriço de Bavra, entre a Ar-
ménia e Georgia. Continuação da nossa viagem na Armé-
nia até Erevão. Jantar em restaurante local. Acomodação.

DIA 8 / 11 SÁB EREVÁN (Echmiadzín - 50 Km) MP
Café da manhã. Às 9h vamos directamente até à Santa 
Sede de todos os Arménios: a Catedral de Echmiadin (Pa-
trimónio da Humanidade pela UNESCO) e também vamos 
visitar o seu museu. De seguida vamos visitar as ruinas 
da Catedral de Zvartnots (séc. VII) Património da Huma-
nidade pela UNESCO. Almoço em restaurante/casa local. 
Depois vamos explorar Erevão: a Praça da Repúblia, a Cas-
cata, a Rua Abovyan, etc. Visita ao museu Matenadarán, 
onde se conservam mais de 14.000 manuscritos antigos, 
e Tsitsernakaberd, monumento dedicado às victimas do 
Grande Genocídio Arménio. Acomodação.

DIA 9 / 12 DOM EREVÁN (Garni - Geghard - Khor Virap - 150 Km) MP
Café da manhã. Às 10h visita: o Templo Helenico de Garni e 
o Mosteiro de Geghard, que é Património da Humanidade 
pela UNESCO. Visita de Geghard, obra mestre medieval. Al-
moço em restaurante/casa local. Visita ao Mosteiro de Khor 
Virap, onde poderão desfrutar de uma vista magnífica para 
o Monte Bíblico Ararat. Este mosteiro é considerado como 
o berço do cristianismo arménio, onde o primeiro Katolicos, 
Gregório O Iluminador, foi aprisionado durante 13 anos em 
um poço profundo antes de baptizar o rei e o povo arménio 
com a fé cristã. Regresso a Erevan. Acomodação.

DIA 10 / 13 SEG EREVÁN - SEVÁN - TBILISI (280 Km) MP
Café da manhã. Às 9h, regresso a Georgia. Na nossa rota, 
vamos visitar o Lago Sevan e o Mosteiro de Sevan. Almo-
ço em restaurante/casa local. Antes de chegar à fronteira, 
visitaremos o Mosteiro de Haghpat (Património da Huma-
nidade pela UNESCO). Chegada ao ponto fronteiriço de 
Sadakhlo, e continuação da viagem até Tbilisi. Transfer até 
o hotel. Acomodação.

DIA 11 / 14 TER TBILISI
Café da manhã. Transfer até o aeroporto (chófer em in-
glês). Fim dos nossos serviços. ■

FIM DOS ITINERÁRIOS 9930 E 9925
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Índia
Nepal
Butão
Sri Lanka
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 Mais informação e outras opções de itinerários disponíveis em www.specialtours.com 

Índia · Nepal · Butão · Sri Lanka
ÁREA VACINAS DOCUMENTAÇÃO / VISTO MOEDA CLIMA HORÁRIO GMT

Índia Nenhuma 
obrigatória.

Visto obrigatório (possibilidade E-Visa, 
consultar apartado de vistos). Passaporte 
com validade ao menos 6 meses desde a 
data de chegada e ter 2 páginas em branco.

Rupia india (INR) 
1$ = 70 INR aprox. 

Tropical e de monções. De Marco a Maio, 
altas temperaturas. De Junho a Setembro, 
chuvas de mocões. De Outubro a Fevereiro, 
dias secos e ensolarados.

+4: 30 horas no Inverno
+3: 30 horas no Verão

Nepal Nenhuma 
obrigatória.

Visto obrigatório, se obtém à sua chegada. Rupia nepalí (NPR) 
1$ = 115 NPR aprox. 

Tropical no sul do país. Continental no  
centro e alpino acima dos 3.500 metros.

+4: 45 horas no Inverno
+3: 45 horas no Verão 

Butão Nenhuma 
obrigatória.

Visto obrigatório atraves da Special Tours. Ngultrum butanés (BTN)
1$ = 71 BTN aprox. 

Subtropical e úmido ao Sul; temperado  
com inverno frio e verao quente no centro; 
inverno e verão muito frio no Norte.

+4.30 horas no Inverno
+3.30 horas no Verão 

Sri Lanka Nenhuma 
obrigatória.

Visto obrigatório.  
Consultar apartado vistos. 

Rupia de Sri Lanka (LKR) 
1$ = 170 LKR aprox. 

Tropical e de moncóes.  
De Dezembro a Marco, estação seca.  
De Maio a Agosto, estação úmida.

+4: 30 horas em Inverno
+3: 30 horas no Verão

Validade do passaporte pelo menos 6 meses a partir da data de início da viagem.

É IMPORTANTE SABER…

Taxas de estância: Não está incluído nos preços dos programas as taxas de estância nas cidades. Em caso de existir, serão pagas pelos clientes em destino.

ÍNDIA
Incrivel de norte a sul: o classico Triangulo de Ouro, a Sagrada Varanasi, o Colorido Rajasthan, os templos de Khajuraho, o Sul Insolito.
Vantagens Special Tours: Saídas garantidas com guia acompanhante em espanhol e português, segundo especifica-se na cada programa, indicadas com o símbolo . 
Naquelas cidades onde as visitas se realizem com guias locais de língua hispana, poderá ser garantido guia acompanhante em espanhol e português durante todo o percurso 
com um mínimo de 7 pessoas na mesma saída.
Dependendo do dia de chegada, a distribuicao de noites em Délhi podem ser modificadas.
•  O jantar e show de dancas tipicas de Rajasthan no Palacio Narain Niwas sera ao ar livre e esta sujeito a condicoes climatologicas. Em caso de ser anulada, sera oferecida 

no hotel.
•  Em caso de não ser possivel o Almoco no Shahpur Haveli, se oferecera em Jaipur, no Taj Jai Mahal ou similar.
•  Quando não seja possivel subir ao Forte Amber no elefante, subiremos em carro.
•  Quando por condições climatológicas adversas ou motivos técnicos não seja possível assistir ao Show de Luz e Som em Jaipur, se realizará uma visita à parte velha da 

cidade ou se assistirá ao cinema para ver um filme tipo Bollywood. Se confirmará na cada caso.
•  Em Varanasi, em função da crescida do rio em algumas ocasiões, não será possível o passeio em barco e se visualiza a cerimónia desde uma casa na margen do Ganges.
• O Templo de Akshardham permanece fechado nas segundas-feiras.
VISTOS:  Obrigarório. Possibilidade de tramitar Visto Eletrónico (ETA Electronic Travel Autorization) para vistos turísticos de 2 entradas. A gestão realiza-se em  

https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html uma vez obtida visa-a há que a plotar e entregar no aeroporto à chega.

NEPAL
Cativante, de todos os lugares Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em Katmandú ate a paisagem do Himalaia e o Parque Nacional de Chitwan. Programas com 
guia em espanhol.
VISTOS:  É obrigatório para todos os passageiros e se obtém na chegada. E necessario levar 2 fotos tamanho passaporte e o passaporte com uma validade mínima de 6 meses.

BUTÃO
Conhecido como o último Shangri-La ou Terra do Dragão de Trono. O programa se realiza em saídas garantidas com guia em espanhol.
VISTOS:  É obrigatório autorização de entrada, obtido pela Special Tours, ao menos 30 

dias antes da sua chegada, sendo necessario a reserva com antecedencia. Uma 
vez confirmada sua reserva, lhe informarao dos documentos necessários. Ver 
documentação necessária em página 111.

SRI LANKA
O programa nesta ilha, com praias paradisíacas, florestas, montanhas e um importante 
legado cultural e espiritual, se realiza em saídas garantidas com guia em espanhol.
VISTOS: Visto de entrada obrigatório (ETA, para estâncias de menos de 30 dias), obtido 
pelos passageiros em http://eta.gov.lk.

RECOMENDACIONES
E conveniente tomar água engarrafada. As refeicoes são muito especiadas e picantes. 
Caso não esteja acostumado, recomendamos levar protetor para o estômago. A entrada 
aos lugares religiosos sera sempre descanso, o que recomendamos levar meias. É de 
costume ter cargos pelo uso de cameras de fotos ou vídeos em muitos lugares.

NOITES EXTRAS
Preços por pessoa e noite, Café da manhã e impostos incluídos:

NOVA DÉLHI SELEÇÃO LUXO LUXO PLUS

TEMPORADAS DPL. TPL. SGL. DPL. TPL. SGL. DPL. TPL. SGL.
1 Abril ao 22 Setembro 2019 50 45 100 60 55 115 95 85 185
23 Setembro 2019 ao 31 Março 2020 60 55 120 80 75 155 145 115 290
Preços não válidos do 24 ao 31 Dezembro 2019. Consultar.

KATMANDÚ SELEÇÃO LUXO LUXO PLUS

TEMPORADAS DPL. TPL. SGL. DPL. TPL. SGL. DPL. TPL. SGL.
1 Abril ao 31 Dezembro 2019 95 95 185 95 95 185 75 105 155
1 Janeiro ao 31 Março 2020 105 105 200 105 105 200 85 115 165
Preços não válidos do 20 Dezembro 2019 ao 6 Janeiro 2020. Consultar.

Estátua do deus Ganesha · Índia
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Não importa  
onde for ou  
o que fizer,  
Índia nunca  
se esquece
Nossa dedicação por satisfazer as 
expectativas dos viageiros mais exigentes, 
e a criatividade e experiência neste destino 
único, nos permite oferecer serviços e 
hotelaria de grande qualidade, guias 
expertos do país e da língua hispana, 
obtendo como resultado a excelência.
Descubra nossa elaboração de experiências 
que fornecem valores agregados em toda 
nossa programação na Índia, com um 
produto próprio Special Tours, que nos 
diferencia e nos define como tour operador 
insígnia neste destino.

CIDADES SELEÇÃO LUXO LUXO PLUS

Délhi Golden Tulip Gurgaon / Lemon Tree Gurgaon /  
Hilton Garden Gurgaon

ITC Welcome Dwarka / Crowne Plaza Gurgaon / 
Vivanta By Taj Dwarka

Le Meridien / Leela Ambience Gurgaon /  
Vivanta by Taj Gurgaon

Jaipur Park Regis / Fotune Metroplitan / Lemon Tree Hilton / Trident / The Lalit Itc Rajputana / Lalit / Marriott

Agra Crystal Sarovar / Ramada Plaza / Clarks Shiraz Radisson / Jaypee / Double Tree by Hilton Courtyard by Marriott / Trident / ITC Mughal

Khajurajo Ramada / Golden Tulip Radisoon Jass / Mint Radisson Jass / Mint

Varanasi Taj Gateway / Madin / Radisson Taj Gateway / Madin / Radisson Taj Gateway / Madin / Radisson

Kathmandú Marriot Fairfield Marriot Fairfield Soaltee Crowne Plaza

Mumbai Fariyas / Gorden House / Marine Plaza Trident Bandra Kurla / Trident Bkc Trident Nariman Point / Trident Bandra Kurla

Jaisalmer Fort Rajwada / Rang Mahal Fort Rajwada / Rang Mahal Fort Rajwada / Rang Mahal

Jodhpur Park Plaza / The Fern Indana Palace / Farefield by Marriott Radisson / Farefield by Marriott

Udaipur Spectrum / Mewargarh Trident / Ananta / Tatsaraasa / Amet Haveli /  
Lake End

Trident / Ananta / Tatsaraasa / Amet Haveli /  
Lake End 

Pushkar Pushkar Bagh / Aaram Baag Ananta Resort Ananta Resort / Westin Resort

Bikaner Laxmi Niwas Palace / Gajner Palace Laxmi Niwas Palace / Gajner Palace Laxmi Niwas Palace / Gajner Palace

¿Por qué Índia com Special Tours?

A melor Seleção hoteleira

  Produto Próprio e Exclusivo Clientes Special Tours.

  Garrafas de água ilimitadas durante o tour.

  Patucos para visitar aqueles templos nos que há que entrar descalzo.

  Wi-Fi gratuito nos veículos utilizados durante o Triângulo Dourado:  
Déli - Jaipur- Agra.

  Guia acompanhante de língua hispana e protuguêsa, segundo especifica-
se na cada programa.

  Passeio em rickshaw por Chandni Chowk em Délhi e passeio em Tonga 
no Taj Mahal e em camelo em Jaisalmer.

  Passeio em bote no Lago Pichola em Udaipur.

  Visita do Taj Mahal ao amanhecer ou entardecer.

  Almoço no antigo Palácio Shahpur Haveli e no Aagman Safari Camp 
de Abhaneri.

  Almoço em Ranakpur.

  Jantar com dances em el Palácio Narain Niwas de Jaipur.

  Almoço em restaurante local em Délhi.

  Ceremónia Aarti em Varanasi e no Templo Birla de Jaipur.

  Carro a disposição urante 2 horas em Jaipur. Detalhes especiais: 
guirnalda de flores à chegada, mapa de Índia, cartões postales, 
caderno e bolígrafo, marcador de livros e presente de boas-vindas.
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Palácio de Rajput · Jaipur

Taj Mahal · Agra

Nova Délhi

Agra

Jaipur

ÍNDIA

2 1+

1

2

DIA 1 NOVA DÉLHI 
Chegada a Nova Délhi. Assistência e traslado ao hotel. 
Acomodação.

DIA 2 NOVA DÉLHI PC
Café da manhã. Visita da cidade começando pelo Templo 
de Água Agrasen Ki Baoli; o Dhobi Ghat, lugar onde vive e 
trabalha a comunidade dos tradicionais lavadeiros de rou-
pa; continuação pelo Qutab Minar ou Torre da Vitória, do 
século XII. Visitaremos um Templo Sikh, e o templo hindú 
Birla, inaugurado pelo Mahatma Gandhi. Continuamos à 
Velha Délhi Teremos uma vista panorâmica do Forte Ver-
melho de caminho à Jama Masjid, a maior mesquita da 
Índia, que dos seus degraus se tem uma magnífica vista 
panorâmica da Velha Délhi. Almoço em restaurante local 
da cidade. Pela tarde, visita a Porta da Índia e percurso 
pela área dos edifícios governamentais onde se encontram 
o Palácio Presidencial e o Parlamento. Visita de Gandhi 
Smriti (também conhecida como Birla House), a casa onde 
Mahatma Gandhi viveu os últimos 144 dias de sua vida (às 
segundas-feiras se visitará Raj Ghat, o monumento em me-
mória de Mahatma Gandhi). Jantar e Acomodação.

DIA 3 NOVA DÉLHI - SHAHPUR - JAIPUR PC
Café da manhã. Pela manhã, saída para Jaipur, capital do 
estado de Rajasthan. Chegada a Shahpur e breve visita 
da aldeia durante a que poderemos admirar o trabalho de 
elaboração das pulseras e brazaletes pelas que é conhe-
cida. Almoço incluído no antigo palacio Shahpur Haveli. 
Continuação da viagem para Jaipur, conhecida como a 
“cidade rosa” devido a cor de suas casas, construída no 
século XVIII pelo marajá Jai Singh II, de onde recebe seu 
nom. Pela tarde, saída para conhecer um templo hindú, 
onde poderemos apreciar a cerimônia AARTI, que em 
sânscrito significa “dissipador da escuridão”. Depois da 
cerimônia, traslado até o Palacio Narain Niwas para Jantar 
e assistir a um show de bailes típicos de Rajasthan. Re-
gresso ao hotel e Acomodação.

DIA 4 JAIPUR MP
Café da manhã. Pela manhã, subimos em Jeep ao Forte 
Amber, visita dos aposentos e vestíbulos do palácio, os 
quais são famosos pela beleza de seu desenho e decora-
ção. Pela tarde visita do Observatório de Jantar Mantar, 
construído em 1.700, do Palácio da Cidade ou Palácio do 
Marajá; e do Hawa Mahal ou Palácio dos Ventos, com sua 
majestosa fachada em rosa e branco e com seus numero-
sos mirantes repletos com quase mil janelas. Regresso ao 
hotel, Jantar e Acomodação.

DIA 5 JAIPUR - ABHANERI - FATEHPUR SIKRI - AGRA PC
Café da manhã. Saída para Agra, visitando no caminho 
Abhaneri e seus monumentos medievais dos rajputs como 
o Chand Baori e o Templo de Harshat Mata dedicado ao 
deus Vishnú. Almoço no Aagman Safari Camp. Continuare-
mos para Fatehpur Sikri, cidade desértica de areia vermelha, 
construída pelo Imperador Akbar como sua capital e Palácio 
no século XVI. Chegada em Agra. Jantar e Acomodação.

9001   

Triângulo Dourado
7 dias / 8 refeições   desde

 855$
NOSSO PREÇO INCLUI

·  Tour exclusivo Special Tours com saídas garantidas sim 
mínimo de pessoas.

· Assistente de língua hispana na chegada e saída de Délhi.
·  6 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
·  Refeições segundo itinerário.
·  Visitas indicadas no itinerário com guía acompanhante em 
espanhol ou português (em função da saída). No caso das 
saídas em português, será necessário um mínimo de dois 
passageiros na mesma saída, podendo ser operativo com 
um guia acompanhante em espanhol no caso de ser apenas 
1 passageiro.

·  Passeio em rickshaw por Chandni Chowk em Délhi e em 
Tonga no Taj Mahal.

· Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  O itinerário corresponde com a saída das Terças-feiras, 
Quintas-feiras, Sextas-feiras e Domingos. Resto dos dias  
de saída consultar no nosso site www.specialtours.com.

·  Às Sextas-feiras, o Taj Mahal permanecerá fechado, portanto 
a visita se realizará às Quintas-feiras pela tarde.

· Ver informações e hotéis previstos nas páginas 111 e 112.

ITI 9001

DIA 6 AGRA - NOVA DÉLHI MP
Muito temporão na manhã, visita do monumento arqui-
tectónico mais famoso do mundo, o Taj Mahal, construido 
entre 1.631 e 1.654 a orlas do rio Yamuna, pelo imperador 
muçulmano Shah Jahan em honra de sua esposa favorita, 
Arjumand Bano Begum, mais conhecida como Mumtaz 
Mahal. Regresso ao hotel para tomar o Café da manhã. 
Visita de Agra, incluindo o Forte Vermelho, construído em 
pedra de arenito vermelha pelo imperador mongol Akbar 
entre 1.565 e 1.573. Trata-se de um recinto amurallado que 
encerra em seu interior um impressionante conjunto de 
palácios e edificios señoriales. Continuamos nossa visita 
com o Mausoleo de Itimad-Ud-Daulah, conhecido como 
“o pequeño Taj”, construído entre 1.622 e 1.628 na orla di-
reita do rio Yamuna. Saída para Nova Délhi pela estrada. 
No caminho, parada no templo hindú de Akshardham, 
com mais de 20.000 figuras e motivos florais, animais, 
divindades hindús e com decoração de ouro. Chegada em 
Nova Délhi. Jantar e Acomodação.

DIA 7 NOVA DÉLHI 
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto para embarcar em seu voo de volta. Fim de nos-
sos serviços. ■

9001 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 22 Setembro 2019 855 820 1.320
23 Setembro 2019 ao 31 Março 2020 1.030 1.010 1.610

9001 - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 22 Setembro 2019 980 945 1.530
23 Setembro 2019 ao 31 Março 2020 1.340 1.300 2.320

9001 - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO PLUS

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 22 Setembro 2019 1.215 1.185 1.965
23 Setembro 2019 ao 31 Março 2020 1.655 1.610 2.755

Crianças até 11 anos, 20% desconto em Triplo.

SAÍDAS EM PORTUGUÊS
Iti. 9001-Port: Segundas, Sextas-feiras, Sábados e Domingos.

SAÍDAS EN ESPANHOL
Iti. 9001: Terças, Quartas e Quintas-feiras. 
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Forte Amber · Jaipur

Vista do rio Ganges · Varanasi

Nova Délhi

Agra Vanarasi

Jaipur

ÍNDIA

2 1+

1
1

2

DIA 1 NOVA DÉLHI 
Chegada ao aeroporto, recepção e assistência. Traslado ao 
hotel. Délhi, capital da república da Índia, está marcada 
por uma grande importa histórica, favorecida por sua situ-
ação estratégica no norte da Índia. A sua posição entre as 
colinas Aravalli e o rio Yamuna, o que facilitou o controle 
das rotas comerciais que circulavam do noroeste até a pla-
nície do Ganges. Acomodação.

DIA 2 NOVA DÉLHI PC
Café da manhã. Visita da cidade começando pelo Templo 
de Água Agrasen Ki Baoli; o Dhobi Ghat, lugar onde vive e 
trabalha a comunidade dos tradicionais lavadeiros de rou-
pa; continuação pelo Qutab Minar ou Torre da Vitória, do 
século XII. Visitaremos um Templo Sikh, e o templo hindú 
Birla, inaugurado pelo Mahatma Gandhi. Con tinuamos à 

9005  

Triângulo Dourado e Ganges
8 dias / 9 refeições     desde

 1.340$

ITI 9005 / 9005-B

Velha Délhi Teremos uma vista panorâmica do Forte Ver-
melho de caminho à Jama Masjid, a maior mes quita da 
Índia, que dos seus degraus se tem uma magnífica vista 
panorâmica da Velha Délhi. Almoço em restaurante local 
da cidade. Pela tarde, visita a Porta da Índia e percurso 
pela área dos edifícios governamentais onde se encontram 
o Palácio Presidencial e o Parlamento. Visita de Gandhi 
Smriti (tam bém conhecida como Birla House), a casa onde 
Mahatma Gandhi viveu os últimos 144 dias de sua vida (às 
segundas-feiras se visitará Raj Ghat, o monumento em me-
mória de Mahatma Gandhi). Jantar e Acomodação.

DIA 3 NOVA DÉLHI - SHAHPUR - JAIPUR PC
Café da manhã. Pela manhã, saída para Jaipur, capital do 
estado de Rajasthan. Chegada a Shahpur e breve visita 
da aldeia durante a que poderemos admirar o trabalho de 

elaboração das pulseras e brazaletes pelas que é conhe-
cida. Almoço incluído no antigo palacio Shahpur Haveli. 
Continuação da viagem para Jaipur, conhecida como a 
“cidade rosa” devido a cor de suas casas, construída no 
século XVIII pelo marajá Jai Singh II, de onde recebe seu 
nom. Pela tarde, saída para conhecer um templo hindú, 
onde poderemos apreciar a cerimônia AARTI, que em 
sânscrito significa “dissipador da escuridão”. Depois da 
cerimônia, traslado até o Palacio Narain Niwas para Jantar 
e assistir a um show de bailes típicos de Rajasthan. Re-
gresso ao hotel e Acomodação.

DIA 4 JAIPUR MP
Café da manhã. Pela manhã, subimos em jeep ao Forte 
Amber, visita dos aposentos e vestíbulos do palácio, os 
quais são famosos pela beleza de seu desenho e decora-
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Estátua de Shiva · Índia

OBSERVAÇÕES
·  Às Sextas-feiras, o Taj Mahal permanecerá fechado, portanto 
a visita se realizará às Quintas-feiras pela tarde.

·  O itinerário 9005-N Índia e Nepal: Triângulo Dourado e 
Ganges consultar no nosso site www.specialtours.com.

· Ver informações e hotéis previstos nas páginas 111 e 112.

NOSSO PREÇO INCLUI
·   Tour exclusivo Special Tours com saídas garantidas sim 
mínimo de pessoas.

·   Passagem de avião Délhi-Varanasi-Délhi na classe turista.
·   Assistente de língua hispana na chegada e saída de Délhi.
·   7 / 8 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
·   Refeições conforme itinerário.
·   Visitas indicadas no itinerário com guía acompanhante em 
espanhol ou português (em função da saída) durante o 
Triângulo Dourado: Délhi, Jaipur e Agra. Em Varanasi, guias 
locais de língua hispana. No caso das saídas em português, 
será necessário um mínimo de dois passageiros na mesma 
saída, podendo ser operativo com um guia acompanhante 
em espanhol no caso de ser apenas 1 passageiro.

·   Passeio em rickshaw por Chandni Chowk em Délhi e em 
Tonga no Taj Mahal.

·   Assistência a uma cerimônia Aarti em Varanasi e passeio de 
barco no rio Ganges.

·   Seguro básico de viagem.

9005-B

com Délhi
9 dias / 9 refeições desde

 1.540$

ção. Pela tarde visita do Observatório de Jantar Mantar, 
construído em 1.700, do Palácio da Cidade ou Palácio do 
Marajá; e do Hawa Mahal ou Palácio dos Ventos, com sua 
majestosa fachada em rosa e branco e com seus numero-
sos mirantes repletos com quase mil janelas. Regresso ao 
hotel, Jantar e Acomodação.

DIA 5 JAIPUR - ABHANERI - FATEHPUR SIKRI - AGRA PC
Café da manhã. Saída para Agra, visitando no caminho 
Abhaneri e seus monumentos medievais dos rajputs como 
o Chand Baori e o Templo de Harshat Mata dedicado ao 
deus Vishnú. Almoço no Aagman Safari Camp. Conti-
nuaremos para Fatehpur Sikri, cidade desértica de areia 
vermelha, construída pelo Imperador Akbar como sua ca-
pital e Palácio no século XVI. Chegada em Agra. Jantar e 
Acomodação.

DIA 6 AGRA - NOVA DÉLHI MP
Muito temporão na manhã, visita do monumento arqui-
tectónico mais famoso do mundo, o Taj Mahal, construi-
do entre 1.631 e 1.654 a orlas do rio Yamuna, pelo impe-
rador muçulmano Shah Jahan em honra de sua esposa 
favorita, Arjumand Bano Begum, mais conhecida como 
Mumtaz Mahal. Regresso ao hotel para tomar o Café 
da manhã. Visita de Agra, incluindo o Forte Vermelho, 
construído em pedra de arenito vermelha pelo impera-
dor mongol Akbar entre 1.565 e 1.573. Trata-se de um 
recinto amurallado que encerra em seu interior um im-
pressionante conjunto de palácios e edificios señoriales. 
Continuamos nossa visita com o Mausoleo de Itimad-U-
d-Daulah, conhecido como “o pequeño Taj”, construído 
entre 1.622 e 1.628 na orla direita do rio Yamuna. Saída 
para Nova Délhi pela estrada. No caminho, parada no 
templo hindú de Akshardham, com mais de 20.000 
figuras e motivos florais, animais, divindades hindús e 
com decoração de ouro. Chegada em Nova Délhi. Jantar 
e Acomodação.

DIA 7 NOVA DÉLHI   VARANASI (Benarés) MP 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para voar com 
destino Varanasi. Chegada e traslado ao hotel. Pela 
tarde, passeio de lancha onde poderemos admirar 
alguns dos templos localizados nas margens do rio 
Ganges, as fachadas dos palácios dos granes reis, 
“Ashrams”, residências de homens santos. Ao entarde-
cer, assistiremos, da lancha no rio, à cerimônia AARTI 
que acontece nos “ghats”. Retorno ao hotel. Jantar e 
Acomodação.

DIA 8 VARANASI   NOVA DÉLHI 
Pela manhã cedinho, antes do amanhecer, traslado aos 
ghats às margens do rio Ganges, de onde teremos a opor-
tunidade de observar, de uma embarcação, os banheiros 
das centenas de peregrinos que se apresentam cada dia 
para realizar os rituais de purificação. À continuação, per-
curso a pé pelas ruas da cidade antiga. Visita panorâmica 
da Mesquita de Aurangzed, do Templo de Ouro e do Tem-
plo Durga. Retorno ao hotel para tomar o Café da manhã. 
De caminho ao aeroporto, visita de Sarnath, uma das qua-
tro cidades santas do budismo, por ser o lugar onde Buda 
predicou o budismo por primeira vez. Saída de avião para 
Nova Délhi. Chegada e assistência para acompanhar-lhes 
do aeroporto doméstico ao internacional e Fim dos nos-
sos serviços. ■ 

IMPORTANTE: É necessário reservar voo de saída de Nova 
Délhi posterior às 22:00 horas.

PSSIBILIDADE DE ADQUIRIR 1 NOITE EXTRA EM DÉLHI:

DIAS 1 AO 7 IGUAIS QUE ITI. 9005

DIA 8 VARANASI   NOVA DÉLHI 
Pela manhã cedinho, antes do amanhecer, traslado aos 
ghats às margens do rio Ganges, de onde teremos a oportu-
nidade de observar, de uma embarcação, os banheiros das 
centenas de peregrinos que se apresentam cada dia para 
realizar os rituais de purificação. À continuação, percurso a 
pé pelas ruas da cidade antiga. Visita panorâmica da Mes-
quita de Aurangzed, do Templo de Ouro e do Templo Dur-
ga.. Retorno ao hotel para tomar o Café da manhã. De cami-
nho aoaeroporto, visita de Sarnath, uma das quatro cidades 
santas do budismo, por ser o lugar onde Buda predicou o 
budismo por primeira vez. Saída de avião para Nova Délhi. 
Chegada, assistência e traslado ao hotel. e Acomodação.

DIA 9 NOVA DÉLHI 
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado de 
saída para o aeroporto para pegar seu avião de retorno. 
Fim dos nossos serviços. ■

9005 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO LUXO LUXO PLUS

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 22 Setembro 2019 1.340 1.290 1.935 1.475 1.395 2.140 1.705 1.560 2.580
23 Setembro 2019 ao 31 Março 2020 1.685 1.645 2.435 1.995 1.935 3.140 2.310 2.245 3.580

9005-B - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO LUXO LUXO PLUS

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 22 Setembro 2019 1.540 1.485 2.265 1.610 1.530 2.370 1.830 1.685 2.785
23 Setembro 2019 ao 31 Março 2020 1.935 1.895 2.880 2.165 2.100 3.430 2.455 2.390 3.825
Crianças até 11 anos, 20% desconto em Triplo.

SAÍDAS EM PORTUGUÊS
Itis. 9005-Port e 9005-B-Port: Sextas-feiras e Domingos.

SAÍDAS EN ESPANHOL
Itis. 9005 e 9005-B: Terças e Quintas-feiras. 
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Stupa budista de Boudhanath · Katmandú

Forte Vermelho · Agra

Nova Délhi

Katmandú

Jaipur

ÍNDIA

2 1+

1

3

2

NEPAL

Agra

DIA 1 NOVA DÉLHI 
Chegada ao aeroporto, recepção e assistência. Traslado ao 
hotel. Délhi, capital da república da Índia, está marcada 
por uma grande importa histórica, favorecida por sua si-
tuação estratégica no norte da Índia. A sua posição entre 
as colinas Aravalli e o rio Yamuna, o que facilitou o contro-
le das rotas comerciais que circulavam do noroeste até a 
planície do Ganges. Acomodação.

DIA 2 NOVA DÉLHI PC
Café da manhã. Visita da cidade começando pelo Templo 
de Água Agrasen Ki Baoli; o Dhobi Ghat, lugar onde vive e 
trabalha a comunidade dos tradicionais lavadeiros de rou-
pa; continuação pelo Qutab Minar ou Torre da Vitória, do 
século XII. Visitaremos um Templo Sikh, e o templo hindú 
Birla, inaugurado pelo Mahatma Gandhi. Con tinuamos à 
Velha Délhi Teremos uma vista panorâmica do Forte Ver-
melho de caminho à Jama Masjid, a maior mes quita da 
Índia, que dos seus degraus se tem uma magnífica vista 
panorâmica da Velha Délhi. Almoço em restaurante local 
da cidade. Pela tarde, visita a Porta da Índia e percurso 
pela área dos edifícios governamentais onde se encontram 
o Palácio Presidencial e o Parlamento. Visita de Gandhi 
Smriti (tam bém conhecida como Birla House), a casa onde 
Mahatma Gandhi viveu os últimos 144 dias de sua vida (às 

segundas-feiras se visitará Raj Ghat, o monumento em me-
mória de Mahatma Gandhi). Jantar e Acomodação.

DIA 3 NOVA DÉLHI - SHAHPUR - JAIPUR PC
Café da manhã. Pela manhã, saída para Jaipur, capital do 
estado de Rajasthan. Chegada a Shahpur e breve visita 
da aldeia durante a que poderemos admirar o trabalho de 
elaboração das pulseras e brazaletes pelas que é conhe-
cida. Almoço incluído no antigo palacio Shahpur Haveli. 
Continuação da viagem para Jaipur, conhecida como a 
“cidade rosa” devido a cor de suas casas, construída no 
século XVIII pelo marajá Jai Singh II, de onde recebe seu 
nom. Pela tarde, saída para conhecer um templo hindú, 
onde poderemos apreciar a cerimônia AARTI, que em 
sânscrito significa “dissipador da escuridão”. Depois da 
cerimônia, traslado até o Palacio Narain Niwas para Jantar 
e assistir a um show de bailes típicos de Rajasthan. Re-
gresso ao hotel e Acomodação.

DIA 4 JAIPUR MP
Café da manhã. Pela manhã, subimos em jeep ao Forte 
Amber, visita dos aposentos e vestíbulos do palácio, os 
quais são famosos pela beleza de seu desenho e decora-
ção. Pela tarde visita do Observatório de Jantar Mantar, 
construído em 1.700, do Palácio da Cidade ou Palácio do 

Marajá; e do Hawa Mahal ou Palácio dos Ventos, com sua 
majestosa fachada em rosa e branco e com seus numero-
sos mirantes repletos com quase mil janelas. Regresso ao 
hotel, Jantar e Acomodação.

DIA 5 JAIPUR - ABHANERI - FATEHPUR SIKRI - AGRA PC
Café da manhã. Saída para Agra, visitando no caminho 
Abhaneri e seus monumentos medievais dos rajputs como 
o Chand Baori e o Templo de Harshat Mata dedicado ao 
deus Vishnú. Almoço no Aagman Safari Camp. Conti-
nuaremos para Fatehpur Sikri, cidade desértica de areia 
vermelha, construída pelo Imperador Akbar como sua ca-
pital e Palácio no século XVI. Chegada em Agra. Jantar e 
Acomodação.

DIA 6 AGRA - NOVA DÉLHI MP
Muito temporão na manhã, visita do monumento arqui-
tectónico mais famoso do mundo, o Taj Mahal, construido 
entre 1.631 e 1.654 a orlas do rio Yamuna, pelo imperador 
muçulmano Shah Jahan em honra de sua esposa favorita, 
Arjumand Bano Begum, mais conhecida como Mumtaz 
Mahal. Regresso ao hotel para tomar o Café da manhã. 
Visita de Agra, incluindo o Forte Vermelho, construído em 
pedra de arenito vermelha pelo imperador mongol Akbar 
entre 1.565 e 1.573. Trata-se de um recinto amurallado que 

9001-N  

Triângulo Dourado e Nepal
10 dias / 11 refeições     desde

 1.870$

ITI 9001-N / 9001-NB
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Encantador de serpentes · Índia

9001-N - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO LUXO LUXO PLUS

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 22 Setembro 2019 1.945 1.915 2.725 2.165 2.130 3.080 2.400 2.370 3.515
23 Setembro ao 25 Dezembro 2019 2.120 2.100 3.015 2.525 2.485 3.870 2.840 2.800 4.305
26 Dezembro 2019 ao 31 Março 2020 2.175 2.155 3.090 2.600 2.560 3.975 2.910 2.870 4.410

9001-NB - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO LUXO LUXO PLUS

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 22 Setembro 2019 2.070 2.040 2.935 2.300 2.265 3.305 2.600 2.570 3.850
23 Setembro ao 25 Dezembro 2019 2.265 2.245 3.265 2.695 2.650 4.160 3.090 3.045 4.755
26 Dezembro 2019 ao 31 Março 2020 2.320 2.300 3.340 2.765 2.725 4.265 3.160 3.120 4.855

Crianças até 11 anos, 20% desconto em Triplo.
Em caso de não utilizar o trecho aéreo Katmandú-Délhi será de 170 USD por pessoa.

OBSERVAÇÕES
·  O itinerário corresponde com a saída das Terças-feiras, 
Quinta-feira, Sexta-feira e Domingos. Resto dos dias de saída 
consultar no nosso site www.specialtours.com.

·  Às Sextas-feiras, o Taj Mahal permanecerá fechado, portanto 
a visita se realizará às Quintas-feiras pela tarde.

·  9001-N: É necessário reservar voo de saída de Nova Délhi 
posterior às 22:00 horas 

·  9001-NB: É necessário visto de 2 entradas nesta opção.
· Ver informações e hotéis previstos nas páginas 111 e 112.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Katmandú Marriot Fairfield 4* (Seleção) 
 Marriot Fairfield 4* (Luxo) 
 Soaltee Crown Plaza 4*S (Luxo Plus)
Ver hotéis da Índia em página 112.
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Tour exclusivo Special Tours com saídas garantidas sim 
mínimo de pessoas.

·  Passagem de avião Délhi-Katmandú-Délhi na classe turista.
·  Assistente de língua hispana na chegada e saída de Délhi e 
Katmandú.

·  9 / 10 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
·  Refeições conforme itinerário.
·  Visitas indicadas no itinerário com guía acompanhante em 
espanhol ou português (em função da saída) na Índia; e 
em Katmandú, guias locais de língua hispana. No caso das 
saídas em português, será necessário um mínimo de dois 
passageiros na mesma saída, podendo ser operativo com 
um guia acompanhante em espanhol no caso de ser apenas 
1 passageiro.

·  Passeio em rickshaw por Chandni Chowk em Délhi e em 
Tonga no Taj Mahal.

· Seguro básico de viagem.

9001-NB

com Délhi
11 dias / 11 refeições desde

 1.990$

encerra em seu interior um impressionante conjunto de 
palácios e edificios señoriales. Continuamos nossa visita 
com o Mausoleo de Itimad-Ud-Daulah, conhecido como 
“o pequeño Taj”, construído entre 1.622 e 1.628 na orla di-
reita do rio Yamuna. Saída para Nova Délhi pela estrada. 
No caminho, parada no templo hindú de Akshardham, 
com mais de 20.000 figuras e motivos florais, animais, 
divindades hindús e com decoração de ouro. Chegada em 
Nova Délhi. Jantar e Acomodação.

DIA 7 NOVA DÉLHI   KATMANDÚ MP
Café da manhã e tempo livre até o traslado ao aeroporto 
para embarcar em voo com destino a Katmandú. Chegada 
a Katmandú e traslado ao hotel. Jantar e Acomodação.

DIA 8 KATMANDÚ (Patan)  MP
Café da manhã. Pela manhã, visita da cidade, chamada 
cidade de glória para as atracções históricas e culturais. A 
visita inclui Kumari Ghar, o templo da única deusa viva em 
todo o mundo. Curta paragem em Kal Bhairab, morada 
do Deus da Destruição e do Templo de Taleju, construído 
em 1.549 A.D. Continuamos nossa visita com a Stupa de 
Swoyambhunath, uma das mais antigas stupas budistas 
em todo o mundo, magistralmente situado numa colina 
com uma vista maravilhosa sobre o vale de Katmandú. 
Este lugar é apelidado de Templo de Macaco. Pela tarde 
visita de Patan, localizado em uma meseta que se es-
tende sobre o Rio Bagmati, ao sul de Katmandú, amoso 
como um centro de belas artes e o excelente trabalho dos 
seus artesãos. Patan é também conhecido como Lalitpur, 
“cidade bonita”. É essencialmente uma vila budista, da 
qual se afirma que foi fundada no século III A.C. pelo 
imperador Ashoka, embora não haja nenhuma evidên-
cia histórica disto. As inscrições que foram encontradas 
mostram que Patan era uma metrópole importante desde 
tempos muito antigos. É famosa por seu artesanato, com 
um museu recentemente inaugurado. Perto de este lugar 
se encontra também o “Templo de Krishna”, o “Mosteiro 
de ouro” e o templo de Mahabodhi. Regresso a Katman-
dú, Jantar e Acomodação.

DIA 9 KATMANDÚ (Bhaktapur - Pashupatinath - Boudanath) MP
Café da manhã. Pela manhã, visita a Bhaktapur, “a cidade 
dos devotos” onde poderá percorrer as estreitas passagens 
contemplando os antigos templos e casas do lugar. O tour 
começará com uma visita à Porta Dourada e continuare-
mos com o Palácio das 55 Janelas, a Porta do Leão, o Tem-
plo Nyatpola (o mais alto dentro do seu estilo em todo o 
Nepal), o templo de Bhairab e o templo de Dattratraya. Pela 
tarde, visita ao Pashupatinath, um templo hindú dedicado 
a Lord Shiva. Este enorme complexo está assentado às 
margens do rio sagrado, Bagmati. Somente está permitido 
o acesso ao interior do recinto deste templo aos hindús, 
enquanto os turistas poderão contemplá-lo do lado este do 
rio. Depois, faremos a visita de Boudhanath, a stupa budista 
considerada como a maior a nível mundial. Esta enorme es-
trutura, tem a particularidade de contar com quatro pares 
de olhos, cada um orientado em direção aos quatro pontos 
cardeais. Regresso a Katmandú, Jantar e Acomodação.

DIA 10 KATMANDÚ   NOVA DÉLHI
Café da manhã. Dia livre até o traslado ao aeroporto para 
tomar o voo a Nova Délhi. Fin de nossos serviços. ■

IMPORTANTE: É necessário reservar voo de saída de Nova 
Délhi posterior às 22:00 horas. 

POSSIBILIDADE DE ADQUIRIR 1 NOITE EXTRA EM DÉLHI:

DIAS 1 AO 9 IGUAIS A ITI. 9001-N

DIA 10 KATMANDÚ   NOVA DÉLHI
Café da manhã. Dia livre até o traslado ao aeroporto para 
tomar o voo a Nova Délhi. Traslado ao hotel e resto do dia 
livre. Acomodação.

DIA 11 NOVA DÉLHI 
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado de 
saída para o aeroporto para pegar seu avião de retorno. 
Fim dos nossos serviços. ■

IMPORTANTE: É necessário visto de 2 entradas nesta 
opção.

SAÍDAS EM PORTUGUÊS
Itis. 9001-N-Port e 9001-NB-Port: Segundas, Sextas-feiras, 
Sábados e Domingos.

SAÍDAS EN ESPANHOL
Itis. 9001-N e 9001-NB: Terças, Quartas e Quintas-feiras.



118

Panorâmica ao entardecer · Dubai

Taj Mahal · Agra

Nova Délhi

Agra

Jaipur

ÍNDIA

1

2

E. ÁRABES

Dubai
Sharjah

2 1+

4

DIA 1 NOVA DÉLHI 
Chegada a Nova Délhi. Assistência e traslado ao hotel. 
Acomodação.

DIA 2 NOVA DÉLHI PC
Café da manhã. Visita da cidade começando pelo Templo 
de Água Agrasen Ki Baoli; o Dhobi Ghat, lugar onde vive e 
trabalha a comunidade dos tradicionais lavadeiros de rou-
pa; continuação pelo Qutab Minar ou Torre da Vitória, do 
século XII. Visitaremos um Templo Sikh, e o templo hindú 
Birla, inaugurado pelo Mahatma Gandhi. Con tinuamos à 
Velha Délhi Teremos uma vista panorâmica do Forte Ver-
melho de caminho à Jama Masjid, a maior mes quita da 
Índia, que dos seus degraus se tem uma magnífica vista 
panorâmica da Velha Délhi. Almoço em restaurante local 
da cidade. Pela tarde, visita a Porta da Índia e percurso 
pela área dos edifícios governamentais onde se encontram 
o Palácio Presidencial e o Parlamento. Visita de Gandhi 
Smriti (tam bém conhecida como Birla House), a casa onde 
Mahatma Gandhi viveu os últimos 144 dias de sua vida (às 
segundas-feiras se visitará Raj Ghat, o monumento em me-
mória de Mahatma Gandhi). Jantar e Acomodação.

ITI 9800 / 9800-A

DIA 3 NOVA DÉLHI - SHAHPUR - JAIPUR PC
Café da manhã. Pela manhã, saída para Jaipur, capital do 
estado de Rajasthan. Chegada a Shahpur e breve visita 
da aldeia durante a que poderemos admirar o trabalho de 
elaboração das pulseras e brazaletes pelas que é conhe-
cida. Almoço incluído no antigo palacio Shahpur Haveli. 
Continuação da viagem para Jaipur, conhecida como a 
“cidade rosa” devido a cor de suas casas, construída no 
século XVIII pelo marajá Jai Singh II, de onde recebe seu 
nom. Pela tarde, saída para conhecer um templo hindú, 
onde poderemos apreciar a cerimônia AARTI, que em 
sânscrito significa “dissipador da escuridão”. Depois da 
cerimônia, traslado até o Palacio Narain Niwas para Jantar 
e assistir a um show de bailes típicos de Rajasthan. Re-
gresso ao hotel e Acomodação.

DIA 4 JAIPUR MP
Café da manhã. Pela manhã, subimos em jeep ao Forte 
Amber, visita dos aposentos e vestíbulos do palácio, os 
quais são famosos pela beleza de seu desenho e decora-
ção. Pela tarde visita do Observatório de Jantar Mantar, 
construído em 1.700, do Palácio da Cidade ou Palácio do 

Marajá; e do Hawa Mahal ou Palácio dos Ventos, com sua 
majestosa fachada em rosa e branco e com seus numero-
sos mirantes repletos com quase mil janelas. Regresso ao 
hotel, Jantar e Acomodação.

DIA 5 JAIPUR - ABHANERI - FATEHPUR SIKRI - AGRA PC
Café da manhã. Saída para Agra, visitando no caminho 
Abhaneri e seus monumentos medievais dos rajputs como 
o Chand Baori e o Templo de Harshat Mata dedicado ao 
deus Vishnú. Almoço no Aagman Safari Camp. Conti-
nuaremos para Fatehpur Sikri, cidade desértica de areia 
vermelha, construída pelo Imperador Akbar como sua ca-
pital e Palácio no século XVI. Chegada em Agra. Jantar e 
Acomodação.

DIA 6 AGRA - NOVA DÉLHI MP
Muito temporão na manhã, visita do monumento arqui-
tectónico mais famoso do mundo, o Taj Mahal, construido 
entre 1.631 e 1.654 a orlas do rio Yamuna, pelo imperador 
muçulmano Shah Jahan em honra de sua esposa favorita, 
Arjumand Bano Begum, mais conhecida como Mumtaz 
Mahal. Regresso ao hotel para tomar o Café da manhã. 

9800  

Triângulo Dourado e Dubai
11 dias / 11 refeições     desde

 1.455$
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9800 / 9800-A - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 24 Abril 2019 1.540 1.485 2.310 1.685 1.635 2.560 1.955 1.895 3.080
25 Abril ao 9 Maio 2019 1.455 1.405 2.100 1.530 1.475 2.245 1.915 1.840 2.955
10 Maio ao 21 Setembro 2019 1.455 1.405 2.100 1.530 1.475 2.245 1.760 1.705 2.610
 22 Setembro 2019 1.540 1.485 2.310 1.685 1.635 2.560 1.955 1.895 3.080
23 Setembro ao 19 Outubro 2019 1.715 1.675 2.600 1.860 1.820 2.850 2.320 2.245 3.870
20 ao 28 Outubro 2019 1.770 1.725 2.650 1.935 1.895 2.920 2.415 2.340 3.975
29 Outubro ao 6 Novembro 2019 1.715 1.675 2.600 1.860 1.820 2.850 2.320 2.245 3.870
7 ao 23 Novembro 2019 1.935 1.895 2.995 2.140 2.100 3.420 2.600 2.525 4.440
24 Novembro ao 14 Dezembro 2019 1.715 1.675 2.600 1.860 1.820 2.850 2.320 2.245 3.870
15 ao 21 Dezembro 2019 2.020 1.975 3.160 2.265 2.225 3.795 2.935 2.860 5.150
22 ao 25 Dezembro 2019 2.175 2.130 6.440 2.640 2.600 4.130 3.275 3.195 5.480
26 ao 28 Dicimbre 2019 2.020 1.975 3.160 2.265 2.225 3.795 2.935 2.860 5.150
29 Dezembro ao 18 Janeiro 2020 1.820 1.780 2.705 1.935 1.895 2.920 2.415 2.340 3.960
19 ao 28 Janeiro + 9 ao 19 Fevereiro 2020 2.040 1.995 3.100 2.215 2.175 3.495 2.695 2.620 4.535
29 Janeiro ao 8 Fevereiro + 20 Fevereiro ao 25 Março 2020 1.820 1.780 2.705 1.935 1.895 2.920 2.415 2.340 3.960
Crianças até 11 anos, 20% desconto em Triplo.

OBSERVAÇÕES
·  Voo Délhi-Dubai não incluído.
·  O restaurante Al Dawaar fecha às Sextas-feiras. Quando o almoço 
coincidir com esse dia, será substituído por outro restaurante.

·  O itinerário corresponde com a saída das Terças-feiras, 
Quintas-feiras, Sextas-feiras e Domingos. Resto dos dias  
de saída consultar no nosso site www.specialtours.com.

·  Possibilidade de começar o itinerário em Dubai e finalizar 
na Índia. Ver itinerário 9800-B - Web.

·  Às Sextas-feiras, o Taj Mahal permanecerá fechado, 
portanto a visita se realizará às Quintas-feiras pela tarde.

· Ver informações e hotéis previstos nas páginas 111 e 112.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Dubai Ibis Al Barsha / Ibis Style Jumeirah 3* (Tentação) 
 Ramada Jumeira 4* (Seleção) 
 Nassima Royal / Steigenberger 5* (Luxo)
Ver hotéis da Índia em página 112.
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas sim mínimo de pessoas. 
·  10 / 11 pernoites nos hotéis indicados ou similares. 
·  Assistente de língua hispana na chegada de Délhi e Dubai  
e na saída de Délhi.

·  Cruzeiro Dhow pela Marina (motorista em inglês).
·  Entrada Burj Khalifa (até piso 124). 
·  Almoço o restaurante Al Dawaar.
·  Safari em 4x4 ao deserto de Dubai com motorista em inglês. 
·  Em função da saída, guia acompanhante na Índia e guia 
local durante a visita da cidade de Dubai e Sharjah, de língua 
hispana / portuguesa. No caso das saídas em português, será 
necessário um mínimo de 2 passageiros na mesma saída, 
podendo ser operativo com um guia acompanhante em 
espanhol no caso de ser apenas 1 passageiro.

·  Passeio em rickshaw por Chandni Chowk em Délhi e em 
Tonga no Taj Mahal.

·  Seguro básico de viagem.

9800-A

com Abu Dhabi
12 dias / 12 refeições desde

 1.455$

Visita de Agra, incluindo o Forte Vermelho, construído em 
pedra de arenito vermelha pelo imperador mongol Akbar 
entre 1.565 e 1.573. Trata-se de um recinto amurallado que 
encerra em seu interior um impressionante conjunto de 
palácios e edificios señoriales. Continuamos nossa visita 
com o Mausoleo de Itimad-Ud-Daulah, conhecido como 
“o pequeño Taj”, construído entre 1.622 e 1.628 na orla di-
reita do rio Yamuna. Saída para Nova Délhi pela estrada. 
No caminho, parada no templo hindú de Akshardham, 
com mais de 20.000 figuras e motivos florais, animais, 
divindades hindús e com decoração de ouro. Chegada em 
Nova Délhi. Jantar e Acomodação.

DIA 7 NOVA DÉLHI   DUBAI
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao 
aeroporto do Délhi, para embarcar em seu vôo (não in-
cluido) a Dubai. Chegada no aeroporto. Após a passagem 
pelo controle de passaportes e à saída do aeroporto, en-
contro com nosso assistente. Traslado ao hotel. Restante 
do dia livre. Acomodação. 

DIA 8 DUBAI (Torre Burj Khalifa + Sharjah) MP 
Café da manhã. Visita à cidade, começamos o bairro de 
Bastakia com as antigas casas dos comerciantes e visita 
ao Museu de Dubai, onde temos uma visão da vida em Du-
bai nos tempos anteriores ao petróleo. Em seguida, em-
barcaremos em uma “Abra” (táxi de água) para atravessar 
o canal, enquanto desfrutamos da espetacular vista. Ao 
desembarcar, continuamos para o exótico e aromático 
Souk das especiarias e de Ouro. Nos dirigiremos à Bur 
Dubai, onde além do famoso Dubai Mall (um dos maiores 
shoppings), se encontra a que é atualmente a torre mais 
alta do mundo, o “Burj Khalifa”, de onde se pode apreciar 
uma excepcional vista panorâmica da cidade, incluindo 
a subida na torre. Almoço no restaurante giratório Ao 
Dawaar. Pela tarde, visita ao Emirado de Sharjah com a 
Mesquita do Rei Faisal. Tempo de explorar o colorido Souk 
Al Arsa, que imita um mercado tradicional, uma intrincada 
decoração e imaginação onde se pode pechinchar, o mu-
seu da civilização onde há um mostruário de obras islâmi-
cas únicas. Regresso a Dubai e tarde livre. Acomodação. 

DIA 9 DUBAI (Safari 4x4) MP 
Café da manhã. Manhã livre. No início da tarde, realiza-
remos um safári (motorista em inglês) para conhecer o 
deserto e as dunas de Dubai em um 4x4, com paradas 
para fotografar e observar o pôr do sol. A excursão con-
tinuará até chegar ao tradicional acampamento árabe, 
onde nos oferecerão um Jantar (churrasco), sob as estre-
las, com entretenimento ao vivo para desfrutar de uma 
noite animada, com dança do ventre. Retorno ao hotel e 
Acomodação. 

DIA 10 DUBAI (Dhow Marina)  MP 
Café da manhã. Manhã livre. Pela noite, traslado (moto-
rista em inglês) para um barco tradicional árabe, o Dhow, 
para realizar um cruzeiro pela Marinha de Dubai, onde 
poderá degustar de um Jantar com comida tradicional 
árabe e internacional, enquanto o Dhow se desliza pelas 
águas da Marinha, com vistas aos palácios e arranha-céus 
da cidade. Ao finalizar o cruzeiro, traslado ao hotel e 
Acomodação. 

DIA 11 DUBAI 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto (motorista em in-
glês). Fim dos nossos serviços. ■

POSSIBILIDADE DE ADQUIRIR 1 NOITE EXTRA EM DUBAI MAIS  
VISITA DIA COMPLETO ABU DHABI : 

DIAS 1 AO 10 IGUAIS QUE ITI. 9800

DIA 11 DUBAI (Abu Dhabi) MP
Café da manhã. Excursão de dia completo a Abu Dhabi. 
Passaremos por Jebel Ali e sua Zona Franca, o porto ar-
tificial maior do mundo. Ao chegar a Abu Dhabi, visita-se 
a Mesquita Grande do Sheikh Zayed com capacidade até 
40 mil pessoas. Continuaremos com a zona moderna Ao 
Bateen onde estão os Palácios reais, o passeio marítimo 
conhecido por “o Corniche” desde onde poderemos to-
mar fotos da ilha artificial de “Lulú” e depois até o “Que-
bra-mar” onde podemos tirar fotos panorâmicas de Abu 
Dhabi. Continuaremos nosso percurso com uma vista 
panorâmica exterior do “Emirates Palace”, sendo o hotel 
mais luxuoso do mundo com 7 estrelas. Almoço em um 
restaurante local. No caminho de volta para Dubai, passa-
remos pela ilha Yas, onde se pode fazer fotos do parque 
temático Ferrari World (entrada ao parque não incluída). 
Retorno a Dubai. Acomodação. 

DIA 12 DUBAI 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto (motorista em in-
glês). Fim dos nossos serviços. ■

SAÍDAS EM PORTUGUÊS
Itis. 9800-Port e 9800-A-Port: Segundas-feiras. 

SAÍDAS EN ESPANHOL
Itis. 9800 e 9800-A: Terças, Quartas, Quintas, Sextas-feiras, 
Sábados e Domingos.
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Taj Mahal · Agra

Palácio do Água · Jaipur

(Itis. EST-0001-D  

e EST-0001-DA)

E. ÁRABES

Dubai

Abu Dhabi

Nova Délhi

Agra

Jaipur

ÍNDIA

1

2

2 1+

4

DIA 1 NOVA DÉLHI 
Chegada a Nova Délhi. Assistência e traslado ao hotel. 
Acomodação.

DIA 2 NOVA DÉLHI 
Café da manhã. Visita da cidade começando com uma pa-
norámica do Forte Vermelho, após Jama Masjid, a maior 
mesquita da Índia, situada em pleno coração da Velha Dé-
lhi. Visita de Gandhi Smriti (também conhecida como Bir-
la House), a casa onde Mahatma Gandhi viveu os últimos 
144 dias de sua vida (às segundas-feiras se visitará Raj 
Ghat, o monumento em memória de Mahatma Gandhi). 
A continuação visita do Templo de Água Agrasen Ki Baoli; 
o Dhobi Ghat, lugar onde vive e trabalha a comunidade 
dos tradicionais lavadeiros de roupa, monumento arqueo-
lógico de importância nacional. Continuaremos com uma 
panorámica dos edifícios governamentais ao longo do Raj 
Path, uma grande avenida demarcada de parques e visita 
da imponente Porta da Índia. Depois visitaremos o túmulo 
de Humayu, o templo Sikh e o templo Birla. Para com-
pletar nosso percurso, finalizaremos no impressionante 

EST-0001

Triângulo Dourado com Estilo
7 dias     desde

 2.485$

ITI EST-0001 / EST-0001-D / EST-0001-DA

Minarete de Qutab de 72 m de altura. Regresso ao hotel. 
Acomodação.

DIA 3 NOVA DÉLHI - JAIPUR
Café da manhã. Saída por estrada para Jaipur, cidade e 
capital do Rajasthan. Jaipur é a porta ao Rajasthan onde 
se encontra o emblemático Palácio dos Ventos. Pela 
tarde, assistiremos à cerimônia Aarti no Templo Birla. 
Acomodação.

DIA 4 JAIPUR
Café da manhã. Pela manhã, visitaremos o Forte Amber, 
que desde a estrada nos mostra uma imagem espetacu-
lar. Subiremos em Jeep até seu palácio fortificado, cujos 
pavilhões estão enfeitados com pinturas e filigranas de 
mármol. Também realizaremos uma parada para tomar 
uma foto do “Palácio sobre o Água” de Jaipur, o Jal Mahal, 
uma das fotos mais belas da cidade. De regresso a Jaipur 
nos acercaremos ao Palácio do Maharajá e a seus museus. 
Depois nos surpreenderão os colosales instrumentos do 
Observatório de Jai Singh. A seguir, realizaremos uma 

visita panorámica do Hawa Mahal, o famoso Palácio dos 
Ventos. Regresso ao hotel. Acomodação.

DIA 5 JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA
Café da manhã. Saída por estrada para Agra. Durante 
o percurso, visitaremos a localidade de Abhaneri que 
guarda uma das maravilhas arquitectónicas escondidas 
da Índia, seu poço escalonado Chand Baori. Também vi-
sitaremos o Templo de Harshat Mata dedicado ao deus 
Vishnú. A seguir, saída para Fatehpur Sikri, capital imperial 
paralisada no tempo. Foi a última cidade construída por 
Akbar e abandonada aparentemente por falta de água. 
Continuaremos para Agra. Chegada e Acomodação.

DIA 6 AGRA - NOVA DÉLHI
Muito temporão na manhã, visita do monumento arqui-
tectónico mais famoso do mundo, o Taj Mahal, construido 
entre 1.631 e 1.654 a orlas do rio Yamuna, pelo imperador 
muçulmano Shah Jahan em honra de sua esposa favorita, 
Arjumand Bano Begum, mais conhecida como Mumtaz 
Mahal. Regresso ao hotel para tomar o Café da manhã. 
Visita de Agra, incluindo o Forte Vermelho, construído em 
pedra de arenito vermelha pelo imperador mongol Akbar 
entre 1.565 e 1.573. Trata-se de um recinto amurallado que 
encerra em seu interior um impressionante conjunto de 
palácios e edificios señoriales. Continuamos nossa visita 
com o Mausoleo de Itimad-Ud-Daulah, conhecido como 
“o pequeño Taj”, construído entre 1.622 e 1.628 na orla di-
reita do rio Yamuna. Saída para Nova Délhi pela estrada. 
No caminho, parada no templo hindú de Akshardham, 
com mais de 20.000 figuras e motivos florais, animais, 
divindades hindús e com decoração de ouro. Chegada em 
Nova Délhi. Acomodação.

DIA 7 NOVA DÉLHI 
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto para embarcar em seu voo de volta. Fim de nos-
sos serviços. ■

EST-0001 - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO PLUS

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 20 Setembro 2019 2.485 2.340 4.470
21 Setembro 2019 ao 31 Março 2020 4.585 4.420 9.445

EST-0001-MP - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO PLUS

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 20 Setembro 2019 2.910 2.765 4.900
21 Setembro 2019 ao 31 Março 2020 5.055 4.890 9.910

Crianças até 11 anos, 20% desconto em Triplo.
Preços não válidos do 16 Dezembro 2019 ao 13 Janeiro 2020.
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Hotel Dukes · Dubai

OBSERVAÇÕES
·  Voo Délhi-Dubai não incluído
·  Em função do dia de chegada a ordem de realização das 
visitas pode mudar, consultar www.specialtours.com.

· Ver informações e hotéis previstos nas páginas 111 e 112.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Délhi The Oberoi New Délhi 5* (Luxo Plus)
Jaipur The Oberoi Rajvilas 5* (Luxo Plus)
Agra The Oberoi Amarvilas 5* (Luxo Plus)
Dubai The Dukes 5* (Luxo Plus)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

SAÍDAS
Diárias (exceto Domingos).

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Tour Exclusivo Special Tours em Índia com saídas garantidas 
com um mínimo de 2 pessoas

·  Tour regular em Dubai e Abu Dhabi com saídas garantidas 
com um mínimo de 2 pessoas

·  Assistência de lingua hispana à chegada em Délhi e Dubai. 
·  6 / 11 permoites com café da manhã conforme itinerario eleito. 
·  Visitas indicadas no itinerário com guias locais de língua 
hispana. 

·  Safári em 4x4 ao deserto de Dubai com motorista em inglês. 

Adicionalmente o itinerário EST-0001-DA:
·  Visita de dia completo a Abu Dhabi com Almoço guia lingua 
hispana.

EST-0001-D

com Dubai
12 dias / 2 refeições desde

 3.620$
DIAS DO 1 AO 6 IGUAIS QUE ITI. EST-0001

DIA 7 NOVA DÉLHI (AVION) DUBÁI
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto para embarcar em voo a Dubai (voo não incluido). 
Chegada no aeroporto. Após a passagem pelo controle de 
passaportes e à saída do aeroporto, encontro com nosso 
assistente. Traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 8 DUBAI (Clássico e Moderno Torre Burj Khalifa) MP 
Café da manhã. Dia completo de visita de Dubái Moderno e 
Clássico. Este percurso lhe levará até as magníficas vistas da 
ensenada de Dubái Creek, passando pelo área de patrimô-
nio de Bastakiya e suas casas antigas. A seguir, lhe levare-
mos à fortaleza da o Fahidi. É aqui onde o museu de Dubái 
conserva valiosos arquivos respeito do passado da cidade. 
Depois subirão abordo de um barco tradicional “Abra” para 
atravessar a ensenada e visitar o mercado de especiarias e 
o zoco do ouro. De caminho a Burj Ao Arab, o hotel mais 
luxuoso do mundo, teremos uma parada fotográfica junto à 
Mesquita de Jumeirah. Pela tarde, saída para visitar o Dubai 
Moderno. Passaremos pelo famoso hotel Atlantis The Palm, 
na palmera de Jumeirah, onde faremos uma visita pano-
rámica. A seguir, nos dirigiremos à zona de Dubai Marina, 
onde daremos um passeio em barco. Para finalizar, iremos 
às fontes musicais de Dubai Mall para ver um espetáculo 
maravilhoso das fontes danzantes. Depois, Jantar buffet no 
luxuoso Restaurante Mediterráneo. Fechamos no dia com a 
subida à torre Burj Khalifa (planta 124). Acomodação.

DÍA 9 DUBAI (Safári 4x4) MP 
Café da manhã. Pela manhã, tempo livre a sua disposi-
ção. Pela tarde, saída para uma luxuosa visita de Safári 
pelo Deserto. Nosso safari oferece-lhe a oportunidade de 
po-der visitar as douradas dunas de Arabia em veículos 
com tração às quatro rodas. Continuaremos visitando um 
autêntico assentamento beduino no coração do deserto. 
Poderá ser montado em um camelo ou provar as cachim-
bas de água de sabores diferentes com ritmo da música 
árabe. Para culminá-lo tudo, se servirá no Restaurante 
Sahara, um delicioso Jantar buffet à barbacoa baixo as 
estrelas. Regresso ao hotel. Acomodação.

DÍA 10 DUBÁI 
Café da manhã. Dia libre. Pode aproveitar para shopping 
ou realizar excursões opcionais, como um sobrevoo em 
helicóptero, um passeio em um luxo yate pelo Golfo Pér-
sico, desfrutar do chá no hotel Burj Ao Arab, o hotel mais 
luxuoso do mundo, etc. Acomodação. 

DÍA 11 DUBÁI 
Café da manhã. Dia livre para relaxar-se e aproveitar das 
instalações deste fabuloso hotel e acabar de percorrer a 
cidade. Acomodação. 

DIA 12 DUBAI 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto (motorista em in-
glês). Fim dos nossos serviços. ■

EST-0001-D - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO PLUS

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 24 Abril + 17 ao 20 Setembro 2019 4.110 4.420 6.895
25 Abril ao 16 Setembro 2019 3.620 3.775 5.940
1 ao 30 Outubro 2019 6.200 6.510 11.970

EST-0001-DA - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO PLUS

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 24 Abril + 17 ao 20 Setembro 2019 4.390 4.690 7.175
25 Abril ao 16 Setembro 2019 3.900 4.045 6.220
21 Setembro ao 30 Outubro 2019 6.480 6.780 12.250

Crianças até 11 anos, 20% desconto em Triplo. 
Preço do Visto sem desconto.

EST-0001-DA

e com Abu Dhabi
12 dias / 3 refeições desde

 3.900$
DIAS 1 AO 9 IGUAIS QUE ITI. EST-0001-D

DIA 10 DUBAI - ABU DHABI - DUBAI MP
Café da manhã. Pela manhã, saída por estrada para Abu 
Dabi, capital dos Emiratos Árabes Unidos e residência do 
Conselho Federal Nacional. É um dos principais produ-to-
res de cru do mundo, Abu Dhabi se propôs diversificar 
ativamente sua economia em anos recentes realizando 
investimentos nos serviços financeiros e em turismo. Seu 
percurso começará em Dubái, durante aproximadamente 
duas horas até chegar a Abu Dabi, passando pelo porto 
maior construído pelo homem, o Porto Jebel Ali. Visi-
taremos a majestuosa Grande Mesquita, que é uma das 
mesquitas maiores do mundo. Almoço no restaurante “Le 
Vendom” do hotel Emirates Palace. A seguir, lhe condu-
zirão pelo coração da cidade onde verá a famosa “Praça 
União” caracterizada por seus temas simbólicos inspira-
dos nos costumes do país. Depois de um percurso pela 
corniche, visitará o povo do patrimônio especialmente de-
senhado por seu Alteza o difunto Sheikh Zayed Ben Sul-
tan ao Nayhan para recordar o passado às gerações mais 
jovens. Também terá a oportunidade de visitar as lojas do 
shopping da Marinha de Abu Dabi, que conta com uma 
ampla faixa de lojas de lembranças e boutiques de luxo. 
Regresso a Dubai. Acomodação. 

DIA 11 DUBAI 
Café da manhã. Dia libre. Pode aproveitar para shopping 
ou realizar excursões opcionais, como um sobrevoo em 
helicóptero, um passeio em um luxo yate pelo Golfo Pér-
sico, desfrutar do chá no hotel Burj Ao Arab, o hotel mais 
luxuoso do mundo, etc. Ou para relaxar-se e aproveitar 
das instalações deste fabuloso hotel Acomodação. 

DIA 12 DUBAI 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto (motorista em in-
glês). Fim dos nossos serviços. ■

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·  Acomodação nos emblemáticos hotéis Oberoi de Índia;  
EST-0001-D/DA adicionalmente, acomodação no hotel 
Dukes, Luxuoso hotel localizado na Palmera de Dubai com 
umas espléndidas vistas de dia e noite do Sky Line a cidade. 
Lhe proporcionará uma estância relaxada e glamurosa. 

·  Entrada ao Burj Khalifa (até andar 124). 
·  Jantar buffet no luxuoso restaurante Mediterraneo do hotel 
Armani. 

·  Jantar buffet no restaurante Sahara na visita do deserto 4x4. 
·  EST-0001-DA, no itinerário com Abu Dhabi: Almoço no 
restaurante Le Vendom do hotel Emirates Palces de Abu Dhabi.
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Vista do rio Ganges · Varanasi

Interior do Forte Amber · Jaipur

Nova Délhi

Agra Vanarasi

Katmandú
(iti. 9007-N)

Khajuraho

Jaipur

Jhansi

ÍNDIA

NEPAL

1

2

2

2

32 1+

DIA 1 NOVA DÉLHI 
Chegada ao aeroporto, recepção e assistência. Traslado ao 
hotel. Délhi, capital da república da Índia, está marcada 
por uma grande importa histórica, favorecida por sua si-
tuação estratégica no norte da Índia. A sua posição entre 
as colinas Aravalli e o rio Yamuna, o que facilitou o contro-
le das rotas comerciais que circulavam do noroeste até a 
planície do Ganges. Acomodação.

DIA 2 NOVA DÉLHI PC 
Café da manhã. Visita da cidade começando pelo Templo 
de Água Agrasen Ki Baoli; o Dhobi Ghat, lugar onde vive e 
trabalha a comunidade dos tradicionais lavadeiros de rou-
pa; continuação pelo Qutab Minar ou Torre da Vitória, do 
século XII. Visitaremos um Templo Sikh, e o templo hindú 
Birla, inaugurado pelo Mahatma Gandhi. Con tinuamos à 
Velha Délhi Teremos uma vista panorâmica do Forte Ver-
melho de caminho à Jama Masjid, a maior mes quita da 
Índia, que dos seus degraus se tem uma magnífica vista 
panorâmica da Velha Délhi. Almoço em restaurante local 
da cidade. Pela tarde, visita a Porta da Índia e percurso 
pela área dos edifícios governamentais onde se encontram 
o Palácio Presidencial e o Parlamento. Visita de Gandhi 
Smriti (tam bém conhecida como Birla House), a casa onde 

9007

Fortalezas e Templos
11 dias / 12 refeições     desde

 1.925$
Mahatma Gandhi viveu os últimos 144 dias de sua vida (às 
segundas-feiras se visitará Raj Ghat, o monumento em me-
mória de Mahatma Gandhi). Jantar e Acomodação.

DIA 3 NOVA DÉLHI - SHAHPUR - JAIPUR PC
Café da manhã. Pela manhã, saída para Jaipur, capital do 
estado de Rajasthan. Chegada a Shahpur e breve visita 
da aldeia durante a que poderemos admirar o trabalho de 
elaboração das pulseras e brazaletes pelas que é conhe-
cida. Almoço incluído no antigo palacio Shahpur Haveli. 
Continuação da viagem para Jaipur, conhecida como a 
“cidade rosa” devido a cor de suas casas, construída no 
século XVIII pelo marajá Jai Singh II, de onde recebe seu 
nom. Pela tarde, saída para conhecer um templo hindú, 
onde poderemos apreciar a cerimônia AARTI, que em 
sânscrito significa “dissipador da escuridão”. Depois da 
cerimônia, traslado até o Palacio Narain Niwas para Jantar 
e assistir a um show de bailes típicos de Rajasthan. Re-
gresso ao hotel e Acomodação.

DIA 4 JAIPUR MP
Café da manhã. Pela manhã, subimos em jeep ao Forte 
Amber, visita dos aposentos e vestíbulos do palácio, os 
quais são famosos pela beleza de seu desenho e decora-

ção. Pela tarde visita do Observatório de Jantar Mantar, 
construído em 1.700, do Palácio da Cidade ou Palácio do 
Marajá; e do Hawa Mahal ou Palácio dos Ventos, com sua 
majestosa fachada em rosa e branco e com seus numero-
sos mirantes repletos com quase mil janelas. Regresso ao 
hotel, Jantar e Acomodação.

DIA 5 JAIPUR - ABHANERI - FATEHPUR SIKRI - AGRA PC
Café da manhã. Saída para Agra, visitando no caminho 
Abhaneri e seus monumentos medievais dos rajputs como 
o Chand Baori e o Templo de Harshat Mata dedicado ao 
deus Vishnú. Almoço no Aagman Safari Camp. Continuare-
mos para Fatehpur Sikri, cidade desértica de areia vermelha, 
construída pelo Imperador Akbar como sua capital e Palácio 
no século XVI. Chegada em Agra. Jantar e Acomodação.

DIA 6 AGRA MP
Muito temporão na manhã, visita do monumento arqui-
tectónico mais famoso do mundo, o Taj Mahal, construido 
entre 1.631 e 1.654 a orlas do rio Yamuna, pelo imperador 
muçulmano Shah Jahan em honra de sua esposa favorita, 
Arjumand Bano Begum, mais conhecida como Mumtaz 
Mahal. Regresso ao hotel para tomar o Café da manhã. 
Visita de Agra, incluindo o Forte Vermelho, construído em 

ITI 9007 / 9007-N
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OBSERVAÇÕES
·  O itinerário corresponde com a saída das Sexta-feiras e 
Domingos. Resto consultar no www.specialtours.com.

·  Às Sextas-feiras, o Taj Mahal permanecerá fechado, portanto 
a visita se realizará às Quintas-feiras pela tarde.

·  Em algumas saidas o asistente e o guia sera bilíngue em 
espanhol e português.

· Não opera en Agosto e Setembro.
·  E9007-N: É necessário reservar voo de saída de Nova Délhi 
posterior às 22:00 horas.

· Ver informações e hotéis previstos nas páginas 111 e 112.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Katmandú Marriot Fairfield 4* (Seleção / Luxo) 
 Soaltee Crown Plaza 4*S (Luxo Plus)
Ver hoteles de Índia em página 112.
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

SAÍDAS
Segundas, Sextas-feiras, Sábados e Domingos.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Tour exclusivo Special Tours com saídas garantidas com um 
mínimo de 2 pessoas.

·  Passagem de avião Khajurajo-Varanasi-Délhi, de tem Agra-
Jhansi; e Délhi-Katmandú-Délhi no iti. 9007-N-Português  
na classe Turista.

·  Assistente de língua hispana na chegada e saída de Délhi  
e na chegada e saída de Katmandu no itinerário 9007-N.

·  10 / 13 pernoites nos hotéis indicados ou similares, acordo 
com o itinerário escolhido. 

·  Refeições segundo itinerário.
·  Visitas indicadas no itinerário com guía acompanhante de 
língua hispana / portuguesa na Índia; e em Katmandú, guias 
locais de língua hispana. 

·  Passeio em rickshaw por Chandni Chowk em Délhi, em 
Tonga no Taj Mahal; em barco no Ganges e Cerimônia Aarti 
em Varanasi.

·  Seguro básico de viagem.

9007-N

com Nepal
14 dias / 15 refeições desde

 3.120$

pedra de arenito vermelha pelo imperador mongol Akbar 
entre 1.565 e 1.573. Trata-se de um recinto amurallado que 
encerra em seu interior um impressionante conjunto de 
palácios e edificios señoriales. Continuamos nossa visita 
com o Mausoleo de Itimad-Ud-Daulah, conhecido como 
“o pequeño Taj”, construído entre 1.622 e 1.628 na orla 
direita do rio Yamuna. Pela tarde, saída para os jardins 
Mhtab Bagh, onde teremos a oportunidade de admirar 
o entardecer do Taj Mahal do outro lado do ria Yamuna. 
Jantar e Acomodação.

DIA 7 AGRA   JHANSI - ORCHHA - KHAJURAHO MP
Café da manhã. Traslado à estação para pegar o trem com 
destino Jhansi. Chegada e saída, em carro, para a cidade 
de Orchha, para visitar seus templos como o Rajmandir, 
de base quadrada, ou o Jahangir Mahal. Continuação à 
Khajuraho no estado de Madhya Pradesh, que foi capital 
religiosa na dinastia dos Chandela. Jantar e Acomodação.

DIA 8 KHAJURAHO MP
Café da manhã. Visita do conjunto dos maiores templos 
hinduístas do país, famosos por suas esculturas eróticas 
muito cuidadas, Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. 
Os templos se construíram num espaço de tempo de uns 
100 anos, entre 950 e 1.050. Toda a área está amuralhada, 
com oito portas que permitem a entrada ao recinto. Visita-
remos alguns dos seus 22 templos, entre os que se destaca 
o de Lakshmana, Kandariya Mahadeva e Devi Jagadambi, 
todos eles construídos nos séculos X e XI durante o auge 
da dinastia Chandela. E na parte oriental dos templos de 
Khajuraho, onde se encontram aqueles de inspiração jai-
mista: o Templo de Parsvanath e o pequeno Templo de 
Adinath. Resto do dia livre Jantar e Acomodação.

DIA 9 KHAJURAHO   VARANASI (Benarés) MP
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião 
para Varanasi. Assistência e traslado ao hotel. Pela tarde, 
realizaremos um passeio em lancha onde poderemos ad-
mirar alguns dos templos situados à margem do rio Gan-
ges, assim como as fachadas dos Palácios que Grandes 
Reis de toda Índia mandaram construir para si e seus fami-
liares idosos, junto com “Ashrams”, asilos de homens san-
tos. Ao anoitecer, desfrutaremos da cerimônia Aarti, que 
acontece nos ghats (escadas paralelas ao rio Ganges e pe-
las quais descem os peregrinos para purificarem-se), da 
lancha no rio. Regresso ao hotel, Jantar e Acomodação.

DIA 10 VARANASI   NOVA DÉLHI MP
Pela manhã cedinho, antes do amanhecer, traslado aos 
ghats às margens do rio Ganges, de onde teremos a opor-
tunidade de observar, de uma embarcação, os banheiros 
das centenas de peregrinos que se apresentam cada dia 
para realizar os rituais de purificação. À continuação, 
percurso a pé pelas ruas da cidade antiga. Visita pano-
râmica da Mesquita de Aurangzed, do Templo de Ouro e 
do Templo Durga. Retorno ao hotel para tomar o Café da  
manhã. De caminho aoaeroporto, visita de Sarnath, uma 
das quatro cidades santas do budismo, por ser o lugar 
onde Buda predicou o budismo por primeira vez. Saída de 
avião para Nova Délhi. Chegada, assistência e traslado ao 
hotel. Jantar e Acomodação.

DIA 11 NOVA DÉLHI 
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado de 
saída para o aeroporto para pegar seu avião de retorno. 
Fim dos nossos serviços. ■

9007 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO LUXO LUXO PLUS

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 20 Setembro 2019 1.925 1.790 2.695 2.120 1.925 2.965 2.380 2.100 3.485
21 Setembro 2019 ao 31 Março 2020 2.600 2.455 3.715 2.945 2.775 4.450 3.320 3.160 5.045

9007-N - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO LUXO LUXO PLUS

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 22 Setembro 2019 3.120 3.015 4.100 3.370 3.265 4.515 3.590 3.475 5.035
23 Setembro ao 25 Dezembro 2019 3.690 3.545 5.115 4.130 3.960 6.000 4.505 4.345 6.595
26 Dezembro 2019 ao 31 Março 2020 3.745 3.600 5.190 4.200 4.035 6.105 4.575 4.420 6.700

Crianças até 11 anos: 20% desconto em Triplo. Consultar suplemento 1 pax viajando só.
Saídas entre Agosto e Setembro, consultar com nosso Dpto. de Reservas.
Em caso de não utilizar o trecho aéreo Katmandú-Délhi, o desconto será de 170 USD por pessoa. 

DIAS 1 AO 10 IGUAIS QUE ITI. 9007

DIA 11 NOVA DÉLHI   KATMANDÚ MP
Café da manhã e tempo livre até o traslado ao aeroporto 
para embarcar em voo com destino a Katmandú. Chegada 
a Katmandú e traslado ao hotel. Jantar e Acomodação.

DIA 12 KATMANDÚ (Patan) MP
Café da manhã. Visita da “cidade de glória”: o Kumari 
Ghar; curta paragem em Kal Bhairab, morada do Deus da 
Destruição e do Templo de Taleju, construído em 1.549 d.C. 
Continuamos nossa visita com a Stupa de Swoyambhunath, 
uma das mais antigas stupas budistas em todo o mundo, 
magistralmente situado numa colina com uma vista ma-
ravilhosa sobre o vale de Katmandú. Pela tarde visita de 
Patan, famoso como um centro de belas artes e o trabalho 
dos seus artesãos. Perto de este lugar se encontra também 
o “Templo de Krishna”, o “Mosteiro de ouro” e o templo de 
Mahabodhi. Regresso a Katmandú, Jantar e Acomodação.

DIA 13 KATMANDÚ (Bhaktapur - Pashupatinath - Boudanath) MP
Café da manhã. Visita a Bhaktapur, “a cidade dos devotos”. 
Visita à Porta Dourada, o Palácio das 55 Janelas, a Porta do 
Leão, o Templo Nyatpola, o templo de Bhairab e o templo 
de Dattratraya. Pela tarde, visita ao Pashupatinath, um tem-
plo hindú dedicado a Lord Shiva. Somente está permitido 
o acesso ao interior do recinto deste templo aos hindús, 
enquanto os turistas poderão contemplá-lo do lado este 
do rio. Visita de Boudhanath, a stupa budista maior a nível 
mundial. Regresso a Katmandú, Jantar e Acomodação.

DIA 14 KATMANDÚ   NOVA DÉLHI
Café da manhã. Dia livre até o traslado ao aeroporto para 
tomar o voo a Nova Délhi. Fin de nossos serviços. ■

IMPORTANTE: É necessário reservar voo de saída de Nova 
Délhi posterior às 22:00 horas. 
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Taj Mahal · Agra

Forte Mehrangarh · Jodhpur

ÍNDIA

Nova Délhi

Udaipur

Agra1

1 2+

2

2
1

2 1
1

Jaipur

Bikaner

Jaisalmer

Pushkar
Jodhpur

DIA 1 NOVA DÉLHI 
Chegada ao aeroporto, recepção e assistência. Traslado ao 
hotel. Délhi, capital da república da Índia, está marcada 
por uma grande importa histórica, favorecida por sua situ-
ação estratégica no norte da Índia. A sua posição entre as 
colinas Aravalli e o rio Yamuna, o que facilitou o controle 
das rotas comerciais que circulavam do noroeste até a pla-
nície do Ganges. Acomodação.

DÍA 2 NUEVA DELHI   KISHANGARH - PUSHKAR MP
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e saída en voo 
a Kishangarh.Chegada e continuação pela estrada até 
Pushkar, uma das cidades mais antigas da Índia. e um dos 
lugares de peregrinação mais importantes para os hindus. 
Visita da cidade, com uma infinidade de templos, sendo 
o mais famoso o Templo de Brahma, do século XIV; e do 
Lago Pushkar, que possui 52 ghats, aproximadamente, 
onde os peregrinos mergulham para nadar nas águas sal-
gadas. Jantar e Acomodação.

DÍA 3 PUSHKAR - BIKANER MP
Café da manhã. Saída pela estrada para Bikaner, cidade 
fortaleza, rodeada de muralhas e construída a base de 
arenito vermelho. É o centro da arte Usta, uma técnica 
centenária com suas pinturas em miniatura e a estampa-
gem de ouro, utilizada para decorar tetos, pilares, paredes, 

9016

Rajasthan ao Completo
14 dias / 16 refeições     desde

 2.140$
mármore e madeira. Visita do Forte Junagarh, do século 
XVII. Jantar e Acomodação.

DÍA 4 BIKANER - JAISALMER MP
Café da manhã. Saída para Pokharan, com visita a seu 
Forte. Saída pela estrada através do deserto do Thar para 
chegar em Jaisalmer, a “Cidade Dourada”, conhecida 
assim pela cor do arenito com que foi construído. O co-
lorido das suas casas e o pôr do sol faz com que esteja 
considerado um dos lugares mágicos da Índia. Jantar e 
Acomodação.

DÍA 5 JAISALMER MP
Café da manhã. Visita da “Cidade Dourada”, no deserto de 
Thar, e o Forte, com o Palácio Maharaja Mahal, sete tem-
plos Jainistas e dois hindus. De volta à cidade, visitaremos 
os “Havelis”, antigas casas senhoriais construídas no século 
XVII pelos comerciantes enriquecidos. Pela tarde nos apro-
ximaremos aos “chatris”, antigos túmulos localizadores 
próximos à cidade, de onde poderemos contemplar o pôr 
do sol e as cores em sua muralha. Jantar e Acomodação.

DÍA 6 JAISALMER - JODHPUR MP
Café da manhã. Saída para “A Cidade Azul”, Jodhpur. Visita 
do Forte Meherangarh, em cujo interior se encontram pátios 
e palácios perfeitamente conservados, destacando o Palá-

cio de Moti Mahal. De volta à cidade, pararemos em Jaswant 
Thada, mausoléu de mármore branco erguido em memória 
do maharajá Jaswan Singh II. Jantar e Acomodação.

DÍA 7 JODHPUR - RANAKPUR - UDAIPUR MP
Café da manhã. Saída pela estrada para Ranakpur, com-
plexo de templos jainistas; o templo de Adinath o maior 
e mais belo da Índia, construído em mármore branco. Al-
moço. Continuação para Udaipur, capital do antigo Reino 
de Mewar, que com seus lagos artificiais e os canais que 
os conectam, se mostra com um oásis dentro do deserto. 
Tempo libre. Jantar e Acomodação.

DÍA 8 UDAIPUR MP
Café da manhã. Saída pela estrada para o norte de Udai-
pur para visitar Ekliing ji e Nagda, complexo composto 
por um templo dedicado a Shiva e 108 santuários. Re-
torno para Udaipur para visitar o Palácio dos marajás, 
sobre uma pequena colina, nas margens do Lago Pichola. 
Dentro do palácio, agora convertido em Museu da cidade, 
é um labirinto de pátios, terraços, galerias, jardins, etc., 
com fachadas ricamente decoradas com incrustações de 
espelhos, e algumas de suas galerias com belas pinturas. 
Continuação para visitar o Jardim das Damas de Honra 
(Sehellon Ki Bari), um jardim ornamental localizado no 
segundo grande lago de Udaipur, Fateh Sagar, construído 

ITI 9016
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Templo Jain · Ranakpur

9016 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 22 Setembro 2019 2.140 2.040 3.035
23 Setembro 2019 ao 31 Março 2020 2.525 2.425 3.815

9016 - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 22 Setembro 2019 2.340 2.215 3.485
23 Setembro 2019 ao 31 Março 2020 2.860 2.735 4.920

9016 - PREÇOS EM USD POR PAX LUJO PLUS

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 22 Setembro 2019 2.495 2.340 3.920
23 Setembro 2019 ao 31 Março 2020 3.170 3.005 5.355

Crianças até 11 anos, 20% desconto em Triplo.
Consultar suplemento 1 pax viajando só.

OBSERVAÇÕES
·  O itinerário 9016-N Rajanthan ao completo e Nepal: 
consultar no nosso site www.specialtours.com.

· Ver informações e hotéis previstos nas páginas 111 e 112.

SAÍDAS
Diárias (exceto Segundas-feiras e Domingos).

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Tour exclusivo Special Tours com saídas garantidas mínimo 
2 pessoas. 

·  Assistente de língua hispana na chegada e saída de Délhi. 
·  Passagem de avião Délhi-Kishangarh e Udaipur-Jaipur na 
classe Turista. 

·  13 pernoites nos hotéis indicados ou similares. 
·  Refeições segundo itinerário. 
·  Visitas indicadas no itinerário com guía acompanhante de 
lingua hispana. 

·  Passeio em rickshaw por Chandni Chowk em Délhi e em 
Tonga no Taj Mahal. 

·  Passeio em Barco no Lago Pichola.
·  Seguro básico de viagem.

tectónico mais famoso do mundo, o Taj Mahal, construi-
do entre 1.631 e 1.654 a orlas do rio Yamuna, pelo impe-
rador muçulmano Shah Jahan em honra de sua esposa 
favorita, Arjumand Bano Begum, mais conhecida como 
Mumtaz Mahal. Regresso ao hotel para tomar o Café 
da manhã. Visita de Agra, incluindo o Forte Vermelho, 
construído em pedra de arenito vermelha pelo impera-
dor mongol Akbar entre 1.565 e 1.573. Trata-se de um 
recinto amurallado que encerra em seu interior um im-
pressionante conjunto de palácios e edificios señoriales. 
Continuamos nossa visita com o Mausoleo de Itimad-U-
d-Daulah, conhecido como “o pequeño Taj”, construído 
entre 1.622 e 1.628 na orla direita do rio Yamuna. Saída 
para Nova Délhi pela estrada. No caminho, parada no 
templo hindú de Akshardham, com mais de 20.000 
figuras e motivos florais, animais, divindades hindús e 
com decoração de ouro. Chegada em Nova Délhi. Jantar 
e Acomodação.

DIA 13 NOVA DÉLHI PC 
Café da manhã. Visita da cidade começando pelo Templo 
de Água Agrasen Ki Baoli; o Dhobi Ghat, lugar onde vive e 
trabalha a comunidade dos tradicionais lavadeiros de rou-
pa; continuação pelo Qutab Minar ou Torre da Vitória, do 
século XII; Visitaremos um Templo Sikh, e o templo hindú 
Birla, inaugurado pelo Mahatma Gandhi. Continuamos à 
Velha Délhi Teremos uma vista panorâmica do Forte Ver-
melho de caminho à Jama Masjid, a maior mesquita da 
Índia, que dos seus degraus se tem uma magnífica vista 
panorâmica da Velha Délhi. Almoço em restaurante local 
da cidade. Pela tarde, visita a Porta da Índia e percurso 
pela área dos edifícios governamentais onde se encon-
tram o Palácio Presidencial e o Parlamento. Visita de 
Gandhi Smriti (também conhecida como Birla House), a 
casa onde Mahatma Gandhi viveu os últimos 144 dias de 
sua vida (às segundas-feiras se visitará Raj Ghat, o mo-
numento em memória de Mahatma Gandhi). Jantar e 
Acomodação.

DIA 14 NOVA DÉLHI 
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto para embarcar em seu voo de volta. Fim de nos-
sos serviços. ■

para uma princesa e foi usado como um lugar de descan-
so e passeio para senhoras tribunal. É um enorme jardim 
com quiosques e elefantes esculpidos em mármore bran-
co, quatro lagos e inúmeras fontes. Alguns dos jatos vêm 
diretamente do chão. Em seguida, visita do Templo Jag-
dish, construído por Jagat Sinh I em 1.651 e exemplo da 
arquitetura indo-ariana. Mais tarde, teremos um passeio 
de barco no Lago Pichola. Jantar e Acomodação.

DÍA 9 UDAIPUR   JAIPUR PC
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e saída en voo a 
Jaipur. Chegada e traslado a restaurante local para Almo-
ço. Jaipur, conhecida como a “cidade rosa” devido a cor 
de suas casas, construída no século XVIII pelo marajá Jai 
Singh II, de onde recebe seu nom. Pela tarde, saída para 
conhecer um templo hindú, onde poderemos apreciar a 
cerimônia AARTI, que em sânscrito significa “dissipador 
da escuridão”. Depois da cerimônia, traslado até o Palacio 
Narain Niwas para Jantar e assistir a um show de bailes 
típicos de Rajasthan. Regresso ao hotel e Acomodação.

DÍA 10 JAIPUR MP
Café da manhã. Pela manhã, subimos em jeep ao Forte 
Amber, visita dos aposentos e vestíbulos do palácio, os 
quais são famosos pela beleza de seu desenho e deco-
ração. Pela tarde visita do observatório de Jantar Mantar, 
construído em 1.700, do Palácio da Cidade ou Palácio do 
Marajá; e do Hawa Mahal ou Palácio dos Ventos, com sua 
majestosa fachada em rosa e branco e com seus numero-
sos mirantes repletos com quase mil janelas. Regresso ao 
hotel, Jantar e Acomodação.

DIA 11 JAIPUR - ABHANERI - FATEHPUR SIKRI - AGRA PC 
Café da manhã. Saída para Agra, visitando no caminho 
Abhaneri e seus monumentos medievais dos rajputs como 
o Chand Baori e o Templo de Harshat Mata dedicado ao 
deus Vishnú. Almoço no Aagman Safari Camp. Continuare-
mos para Fatehpur Sikri, cidade desértica de areia vermelha, 
construída pelo Imperador Akbar como sua capital e Palácio 
no século XVI. Chegada em Agra. Jantar e Acomodação.

DIA 12 AGRA - NOVA DELHI MP 
Muito temporão na manhã, visita do monumento arqui-
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O Portal da Índia · Bombay

Festival do Deserto · Jaisalmer

Nova Délhi

Agra

Vanarasi

Bombay

Khajuraho

Jaipur

Jodhpur
Udaipur

Jaisalmer

Jhansi

ÍNDIA

1

2 

22

1

2

2

2

2

DIA 1 BOMBAY 
Chegada ao aeroporto, recepção e assistência. Traslado ao 
hotel. Acomodação. 

DIA 2 BOMBAY MP
Café da manhã. Visita panorâmica de Bombay. Percor-
reremos a área colonial, com os edifícios antigos vito-
rianos e a Porta da Índia. Passaremos pela maior con-
centração de lavandeiros do mundo, chamados Dhobu 
Ghat. À continuação, visitaremos Malabar Hill com os 
chamados “Jardins Pendurados” e retornaremos por 
Marine Drive, o chamado “Colar da Rainha”. Jantar e 
Acomodação.

DIA 3 BOMBAY  JODHPUR - JAISALMER MP
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião 
para Jodhpur. Chegada e saída para Jaisalmer atravessan-
do no caminho o deserto do Thar. Jantar e Acomodação.

9012

Grande Índia
17 dias / 19 refeições     desde

 3.630$
DIA 4 JAISALMER MP
Café da manhã. Visita da “Cidade Dourada”, no deserto de 
Thar, e o Forte, com o Palácio Maharaja Mahal, sete tem-
plos Jainistas e dois hindús. De volta à cidade, visitaremos 
os “Havelis”, antigas casas senhoriais construídas no século 
XVII pelos comerciantes enriquecidos. Pela tarde nos apro-
ximaremos aos “chatris”, antigos túmulos localizadores 
próximos à cidade, de onde poderemos contemplar o pôr 
do sol e as cores em sua muralha. Jantar e Acomodação.

DIA 5 JAISALMER - JODHPUR MP
Café da manhã. Saída para “A Cidade Azul”, Jodhpur. Vi-
sita do Forte Meherangarh, em cujo interior se encontram 
pátios e palácios perfeitamente conservados, destacando 
o Palácio de Moti Mahal. De volta à cidade, pararemos 
em Jaswant Thada, mausoléu de mármore branco ergui-
do em memória do maharajá Jaswan Singh II. Jantar e 
Acomodação.

DIA 6 JODHPUR - RANAKPUR - UDAIPUR PC
Café da manhã. Saída pela estrada para Ranakpur, com-
plexo de templos jainistas; o templo de Adinath o maior e 
mais belo da Índia, construído em mármore branco. Con-
tinuação para Udaipur, capital do antigo Reino de Mewar, 
que com seus lagos artificiais e os canais que os conec-
tam, se mostra com um oásis dentro do deserto. Almoço, 
Jantar e Acomodação.

DIA 7 UDAIPUR MP
Café da manhã. Saída pela estrada para o norte de Udai-
pur para visitar Ekliingji e Nagda, complexo composto por 
um templo dedicado a Shiva e 108 santuários. Retorno 
para Udaipur e visita ao Palácio dos Marajás, às margens 
do lago Pichola e transformado, hoje em dia, em um mu-
seu da cidade. Continuaremos com a visita do Jardim 
das Damas da Corte, localizado às margens do segundo 
grande lago de Udaipur, o Fateh Sagar, e que foi utilizado 
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OBSERVAÇÕES
· Não opera em Agosto e Setembro.
·  O itinerario 9012-N-Web Grande Índia e Nepal consultar no 
nosso site www.specialtours.com.

· Ver informações e hotéis previstos nas páginas 111 e 112.

SAÍDAS
Quintas-feiras e Domingos.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Tour exclusivo Special Tours com saídas garantidas com um 
mínimo de 2 pessoas.

·  Passagem de avião Bombay-Jodhpur, Udaipur-Aipur; 
Khajurajo-Varanasi-Délhi e de trem Agra-Jhansi na classe 
Turista.

·  16 pernoites nos hotéis indicados ou similares. 
·  Refeições conforme itinerario.
·  Assistente de língua hispana na chegada e saída de Délhi, e 
de língua inglesa na chegada e saída de Bombay.

·  Guia acompanhante de língua hispana do dia 6 ao dia 15. 
Resto de visitas indicadas no itinerário com guias locais de 
língua hispana (Ver notas importantes na página 111 e 112).

·  Passeio em rickshaw por Chandni Chowk em Délhi,  
em Tonga no Taj Mahal e em camelo em Jaisalmer.

·  Passeio de barco pelo rio Pichola.
·  Assistência a uma cerimônia Aarti em Varanasi e passeio de 
barco no rio Ganges.

·  Seguro básico de viagem.

CO. Os templos se construíram num espaço de tempo de 
uns 100 anos, entre 950 e 1.050. Toda a área está amu-
ralhada, com oito portas que permitem a entrada ao re-
cinto. Visitaremos alguns dos seus 22 templos, entre os 
que se destaca o de Lakshmana, Kandariya Mahadeva 
e Devi Jagadambi, todos eles construídos nos séculos 
X e XI durante o auge da dinastia Chandela. E na parte 
oriental dos templos de Khajuraho, onde se encontram 
aqueles de inspiração jaimista: o Templo de Parsvanath e 
o pequeno Templo de Adinath. Resto do dia livre Jantar 
e Acomodação.

DIA 14 KHAJURAHO   VARANASI (Benarés) MP
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o 
avião para Varanasi. Assistência e traslado ao hotel. Pela 
tarde, realizaremos um passeio em lancha onde podere-
mos admirar alguns dos templos situados à margem do 
rio Ganges, assim como as fachadas dos Palácios que 
Grandes Reis de toda Índia mandaram construir para si 
e seus familiares idosos, junto com “Ashrams”, asilos de 
homens santos. Ao anoitecer, desfrutaremos da cerimô-
nia Aarti, que acontece nos ghats (escadas paralelas ao 
rio Ganges e pelas quais descem os peregrinos para pu-
rificarem-se), da lancha no rio. Regresso ao hotel, Jantar 
e Acomodação.

DIA 15 VARANASI   NOVA DÉLHI MP
Pela manhã cedinho, antes do amanhecer, traslado aos 
ghats às margens do rio Ganges, de onde teremos a opor-
tunidade de observar, de uma embarcação, os banheiros 
das centenas de peregrinos que se apresentam cada dia 
para realizar os rituais de purificação. À continuação, per-
curso a pé pelas ruas da cidade antiga. Visita panorâmica 
da Mesquita de Aurangzed, do Templo de Ouro e do Tem-
plo Durga.. Retorno ao hotal para tomar o Café da ma-
nhã. De caminho aoaeroporto, visita de Sarnath, uma das 
quatro cidades santas do budismo, por ser o lugar onde 
Buda predicou o budismo por primeira vez. Saída de avião 
para Nova Délhi. Chegada, assistência e traslado ao hotel. 
Jantar e Acomodação.

DIA 16 NOVA DÉLHI PC
Café da manhã. Visita da cidade começando pelo Templo 
de Água Agrasen Ki Baoli; o Dhobi Ghat, lugar onde vive e 
trabalha a comunidade dos tradicionais lavadeiros de rou-
pa; continuação pelo Qutab Minar ou Torre da Vitória, do 
século XII. Visitaremos um Templo Sikh, e o templo hindú 
Birla, inaugurado pelo Mahatma Gandhi. Con tinuamos à 
Velha Délhi Teremos uma vista panorâmica do Forte Ver-
melho de caminho à Jama Masjid, a maior mes quita da 
Índia, que dos seus degraus se tem uma magnífica vista 
panorâmica da Velha Délhi. Almoço em restaurante local 
da cidade. Pela tarde, visita a Porta da Índia e percurso 
pela área dos edifícios governamentais onde se encon-
tram o Palácio Presidencial e o Parlamento. Visita de 
Gandhi Smriti (tam bém conhecida como Birla House), a 
casa onde Mahatma Gandhi viveu os últimos 144 dias de 
sua vida (às segundas-feiras se visitará Raj Ghat, o mo-
numento em memória de Mahatma Gandhi). Jantar e 
Acomodação.

DIA 17 NOVA DÉLHI 
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto para embarcar em seu voo de volta. Fim de nos-
sos serviços. ■

como lugar de descanso e passeio para as damas da cor-
te; e do templo Jagdish, exemplo da arquitetura indo-aria-
na. Em seguida, faremos um passeio de barco pelo Lago 
Pichola. Jantar e Acomodação.

DIA 8 UDAIPUR - JAIPUR PC
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e saída en voo a 
Jaipur. Chegada e traslado a restaurante local para Almo-
ço. Jaipur, conhecida como a “cidade rosa” devido a cor 
de suas casas, construída no século XVIII pelo marajá Jai 
Singh II, de onde recebe seu nom. Pela tarde, saída para 
conhecer um templo hindú, onde poderemos apreciar a 
cerimônia AARTI, que em sânscrito significa “dissipador 
da escuridão”. Depois da cerimônia, traslado até o Palacio 
Narain Niwas para Jantar e assistir a um show de bailes 
típicos de Rajasthan. Re gresso ao hotel e Acomodação.

DIA 9 JAIPUR MP
Café da manhã. Pela manhã, subimos em jeep ao Forte 
Amber, visita dos aposentos e vestíbulos do palácio, os 
quais são famosos pela beleza de seu desenho e deco-
ração. Pela tarde visita do observatório de Jantar Mantar, 
construído em 1.700, do Palácio da Cidade ou Palácio do 
Marajá; e do Hawa Mahal ou Palácio dos Ventos, com sua 
majestosa fachada em rosa e branco e com seus numero-
sos mirantes repletos com quase mil janelas. Regresso ao 
hotel, Jantar e Acomodação.

DIA 10  JAIPUR - ABHANERI - FATEHPUR SIKRI - AGRA PC
Café da manhã. Saída para Agra, visitando no caminho 
Abhaneri e seus monumentos medievais dos rajputs como 
o Chand Baori e o Templo de Harshat Mata dedicado ao 
deus Vishnú. Almoço no Aagman Safari Camp. Conti-
nuaremos para Fatehpur Sikri, cidade desértica de areia 
vermelha, construída pelo Imperador Akbar. Chegada em 
Agra. Jantar e Acomodação.

DIA 11 AGRA MP
Muito temporão na manhã, visita do monumento arqui-
tectónico mais famoso do mundo, o Taj Mahal, construi-
do entre 1.631 e 1.654 a orlas do rio Yamuna, pelo impe-
rador muçulmano Shah Jahan em honra de sua esposa 
favorita. Regresso ao hotel para tomar o Café da manhã. 
Visita de Agra, incluindo o Forte Vermelho, construído 
em pedra de arenito vermelha pelo imperador mogol 
Akbar entre 1.565 e 1.573. Trata-se de um recinto amu-
rallado que encerra em seu interior um conjunto de pa-
lácios e edificios señoriales. Continuamos nossa visita 
com o Mausoleo de Itimad-Ud-Daulah, conhecido como 
“o pequeño Taj”. Pela tarde, saída para os jardins Mhtab 
Bagh, onde teremos a oportunidade de admirar o entar-
decer do Taj Mahal do outro lado do ria Yamuna. Jantar 
e Acomodação.

DIA 12  AGRA   JHANSI - ORCHHA - KHAJURAHO MP
Café da manhã. Traslado à estação para pegar o trem com 
destino Jhansi. Chegada e saída, em carro, para a cidade 
de Orchha, para visitar seu s templos como o Rajmandir, 
de base quadrada, ou o Jahangir Mahal. Continuação à 
Khajuraho no estado de Madhya Pradesh, que foi capital 
religiosa na dinastia dos Chandela. Jantar e Acomodação.

DIA 13 KHAJURAHO MP
Café da manhã. Visita do conjunto dos maiores templos 
hinduístas do país, famosos por suas esculturas eróticas 
muito cuidadas, Patrimônio da Humanidade pela UNES-

9012 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 22 Setembro 2019 3.630 3.525 3.765
23 Setembro 2019 ao 31 Março 2020 4.015 3.755 6.075

9012 - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 22 Setembro 2019 3.715 3.505 5.065
23 Setembro 2019 ao 31 Março 2020 4.630 4.295 7.220

9012 - PREÇOS EM USD POR PAX LUJO PLUS

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 22 Setembro 2019 3.795 3.630 5.595
23 Setembro 2019 ao 31 Março 2020 5.025 4.690 7.850

Crianças até 11 anos, 20% desconto em Triplo.
Saídas entre Agosto e Setembro, consultar com nosso  
Dpto. de Reservas.
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Parque Nacional de Chitwan · Nepal

Stupa budista de Boudhanath · Katmandú

Patan

NEPAL

Katmandú
Pokhara

P. N. Chitwan

1 1+

12

2

ITI 9063 / 9063-P

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  7 noites de alojamento nos hotéis indicados ou similares.
·  Refeições conforme o itinerário.
·  Excursões e visitas conforme o itinerário.
·  Guia acompanhante de fala hispana.
·  Seguro de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Possibilidade de realizar os percursos Katmandú-Pokhara; 
P. N. Chitwan-Katmandú em avião. Ver quadro de preços.

·  Ver informações na página 111.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Katmandú Moonligth 4* (Tentação) 
 Shambala 4* (Seleção) 
Phokara Batika 4* (Tentação) 
 Atihi 4* (Seleção)
P. N. Chitwan Kasara Jungle Resort 4* (Tentação/Seleção)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

tais como o rinoceronte asiático com apenas 1 corno, vea-
dos, ursos, javalis, leopardos, crocodilos, tigres de bengala 
e mais outras 815 espécies de aves. Almoço. Durante a 
tarde, visita ao parque. Jantar e Acomodação.

DIA 5 P. N. CHITWAN PC
Pensão Completa. Dia completo para actividades na selva, 
e uma pequena conversa informativa com os naturistas do 
parque. O safari para observar a vida selvagem tem um du-
ração de 2-3 horas e vai ser feito montados em elefantes, 
incluindo tambem passeios em veiculos 4x4, percursos em 
canoa ou passeios a pé pelos arredores do parque e assim 
contemplar a variedade ornitológica. Acomodação.

DIA 6 P. N. CHITWAN - KATMANDÚ
Café da manhã. Saída por estrada de regresso a Katman-
dú (6-7 horas de viagem). Possibilidade de realizar este 
percurso de avião. Ver quadro com preços. Acomodação.

DIA 7 KATMANDÚ - SWAYAMBUNATH - PATAN  MP
Café da manhã. Saída por estrada para subir a colina de 
Swayambunath, onde existem excelentes vistas para o 
Vale de Katmandu. Visita do monumento de Swayam-
bunath, de ritual budista-newari. Posteriormente vamos 
deslocarnos até a cidade de Patan, para visitar a Praça 
Durbar, na qual ficam alinhadas em frente à fachada do 
antigo Palácio Real, uma grande quantidade de templos e 
edifícios budistas, criando assim uma panorâmica incrível. 
Visita ao Templo de Ouro, que na realidade é um pequeno 
convento budista-newari. Almoço. Regressaremos à Ci-
dade de Katmandu para terminar a nossa visita na Praça 
Durbar, onde poderemos observar o impressionante Tem-
plo de Kali e onde também vamos visitar Kumari, a deusa 
vivente. Acomodação.

DIA 8 KATMANDÚ
Café da manhã. Dia livre até à hora do transfer até ao ae-
roporto de Kahtmandu para embarcar no vôo de regresso. 
Fim dos nossos serviços. ■

DIA 1 KATMANDÚ
Chegada ao aeroporto de Katmandú e transfer até o hotel. 
Resto do dia livre. Acomodação.

DIA 2 KATMANDÚ - PHOKARA
Café da manhã. Saída por estrada até Phokara (7-8 horas 
de viagem) a través de vales fantásticos com uma vege-
tação diversificada (possibilidade de realizar esta viagem 
de avião, ver quadro com preços). Chegada e transfer até 
o hotel. Pokhara, esta situada em um vale junto ao Lago 
Phewa que está aos pés de Annapurnas, onde a visão dos 
picos nevados dos Himalayas exerce um magnetismo es-
pecial, é o ponto de partida para realizar uma boa parte 
dos trekkings. O que a torna hoje em dia um centro impor-
tante de actividades de aventura. Acomodação.

DIA 3 PHOKARA
Café da manhã. Saída para ir ver o pôr do sol em Na-
garkot, uma colina perto da cidade que nos vai permitr 
contemplar um panorama extraordinário de Annapurnas 
(se o clima permitir). Percurso panorâmico para conhecer 
o templo BindaVasini, um dos mais antigos e venerados 
que está situado no alto de uma colina, A Garganta Seti, 
maravilha misteriosa, criada pelo glaciar do Pico Fishtail, 
onde águas atravessam a cidade. As cataratas Devis cuja 
a água surge do Lago Phewa e forma uma maravilha na-
tural com um enorme volume de água, a ponte Ki Singh e 
o antigo mercado dos refugiados Tibetanos de Tashiling, 
que se estabeleceram desde 1.959. Terminaremos o nosso 
percurso com um passeio tranquilo de barco pelo Lago 
Pewa, no qual podemos contemplar o encanto natural dos 
entornos da cidade. Tarde livre. Acomodação.

DIA 4 PHOKARA - P. N. CHITWAN PC
Café da manhã. Saída por estrada até P. N. de Chitwan 
(6-7 horas de viagem), o maior do Nepal e uma das re-
servas mais ricas da Ásia, com uma extensão de quase 
1.000 Km2, foi declarado Património da Humanidade em 
1.984. Destaca-se pela variedade de espécies de animais, 

9063  9063-P

Nepal, Templos e Safári
8 dias / 5 refeições   desde

 1.330$

9063-P: SAÍDAS (Tour privado)
Diárias.

9063: SAÍDAS (Tour regular)
ABR 21 SET 8 22
MAI 19 OUT 6 13 20
JUN 16 NOV 10 17
JUL 14 28 DEZ 8 29
AGO 4 11 25

9063 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
21 Abril 2019 al 17 Noviembre 2019 1.330 1.330 1.675
29 Diciembre 2019 1.385 1.385 1.725

9063 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
21 Abril 2019 al 17 Noviembre 2019 1.475 1.475 2.030
29 Diciembre 2019 1.600 1.600 2.155

9063-P - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
21 Abril ao 16 Dezembro 2019 1.550 1.550 2.100

9063-P - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
21 Abril ao 16 Dezembro 2019 1.685 1.685 2.435

Crianças até 11 anos: 20% desconto em Triplo. Consultar suple-
mento 1 pax viajando só.
Sup. voo Katmandú / Pokhara / Katmandú: 420 USD por pessoa. 
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Panorãmica da cidade · Bhaktapur

Templo do Ninho do Tigre · Butão

Paro
Thimpu

Punakha / Wangdue

Katmandú
BUTÃO

NEPAL

22 1+
1

3

ITI 9708

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um minimo de 2 pessoas.
·  Bilhetes de avião de linha regular de Katmandú-Paro-
Katmandú em classe Turística.

·  9 noites de acomodação nos hotéis indicados ou similares.
·  Refeições conforme o itinerário.
·  Excursões e visitas conforme o itinerário.
·  Guia acompanhante de fala hispana no Butão e guias locais 
de fala hispana em Katmandú.

·  Royalties do governo do Butão (390 USD).
·  Visto para o Butão.
·  Seguro de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Para tramitar o visto de Butão é necessário enviar o xerox 
em cor do passaporte (duas páginas completas, em as que 
aparecem os dados e a página seguinte) ao menos 30 dias 
dantes da saída.

·  Não ha disponibilidade de quarto Triplo no Butão. O preço 
corresponde a 1 Duplo + 1 Single e 1 Triplo em Katmandú.

· Ver informações na página 111.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Katmandú Shambala 4* (Tentação) 
 Hyatt 5* (Seleção)
Thimpu City  3* (Tentação) 
 Druk 4* (Seleção)
Punakha / Wangdue Dragon’s Nest 3* (Tentação) 
 Dragon’s Nest 3* (Seleção)
Paro Paro Village Lodge / Drukchen 3* (Tentação) 
 Paro Village Lodge / Drukchen  3* (Seleção)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

taremos Punakha Dzong, residência de inverno do sacer-
dote principal e dos monges de Tashichhodzong. Jantar 
e Acomodação. 

DIA 6 JUE PUNAKHA / WANGDUE - PARO PC 
Café da manhã. Visita ao mosteiro Sangchhen Dorji Lhuen-
drup Lhakhang, onde se encontra uma estátua de bronze 
de Avalokiteshvara. Visita ao Simtokha Dzong. Chegada 
a Paro. Almoço. Visita do Ta Dzong, construído no sécu-
lo XVII, originalmente como torre de vigia mas que agora 
acolhe o Museu Nacional desde 1.968. Após estes locais, 
vamos visitar o Rinpung Dzong construído em 1.646 pelo 
primeiro governante do Butão. Jantar e Acomodação. 

DIA 7 VIE PARO (Haa) PC 
Café da manhã. Saída pela estrada para passar a colina 
de Che-La, a 4.200 m, onde teremos a oportunidade de 
observar (sujeito às condições climatéricas) o Pico Cho-
molari e o Jichu Drakey. A descida será feita através de 
uma floresta de pinheiros até chegar a Haa, onde podere-
mos ver Dong (Visita exterior). Almoço. Visita ao Mosteiro 
Lhakang Karpo (Templo branco) e o Mosteiro Lhakang 
Nagpo (Templo Negro), no qual se diz que o seu santuário 
central não difere muito do santuário central que existe 
em Lhasa. Regresso a Paro. Jantar e Acomodação. 

DIA 8 SÁB PARO PC 
Café da manhã. Visita ao mosteiro de Taktsang, conheci-
do como o ninho do Tigre (cerca de 5h a pé). O mosteiro 
esta construido sobre uma parede com 900 m de altura 
do Vale de Paro. Almoço. Visita ao Kyichu Lhakhang, um 
dos mosteiros mais antigos que reflecte a introdução do 
Budismo no Butão. Jantar e Acomodação.

DIA 9 DOM PARO   KATMANDÚ 
Café da manhã. Transfer até o aeroporto para embarcar 
no vôo até Katmandú. Chegada e transfer até o hotel. Res-
to do dia livre. Acomodação. 

DIA 10 LUN KATMANDÚ 
Café da manhã. Tempo livre até à hora do transfer para o 
aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

DIA 1 SÁB KATMANDÚ
Chegada ao aeroporto de Kathmandu e transfer até ao 
hotel. Resto do dia livre. Acomodação. 

DIA 2 DOM KATMANDÚ 
Café da manhã. Saída por estrada para subir a colina de 
Swayambunath, onde existem excelentes vistas para o Vale 
de Katmandú. Visita do monumento de Swayambunath, de 
ritual budista-newari. Posteriormente vamos deslocarnos 
até a cidade de Patan, para visitar a Praça Durbar, na qual 
ficam alinhadas em frente à fachada do antigo Palácio Real, 
uma grande quantidade de templos e edifícios budistas, 
criando assim uma panorâmica incrível. Visita ao Templo 
de Ouro, que na realidade é um pequeno convento bu-
dista-newari. Regressaremos à Cidade de Katmandú para 
terminar a nossa visita na Praça Durbar, onde poderemos 
observar o impressionante Templo de Kali e onde também 
vamos visitar Kumari, a deusa vivente. Acomodação. 

DIA 3 LUN KATMANDÚ   PARO - THIMPU PC 
Café da manhã. Transfer até o aeroporto para embarcar no 
vôo com destino a Paro. Chegada e saída por estrada em 
direção a Thimphu. Durante a rota vamos visitar o Templo 
Tschgang e Chuzom. Almoço. Durante a tarde, passeio a pé 
pelo mercado local e visita do Buddah Point (Kuenselphod-
mag). Jantar e Acomodação. 

DIA 4 MAR THIMPU PC 
Café da manhã. Visita à biblioteca Nacional do Instituto de 
Zorig Chusum. À continuação, visitaremos o Museu Textil. 
Almoço. Visita ao Memorial Chorten. De seguida, visita de 
Trashichhoedzong e a um centro artesanal e um bazar ar-
tesanal local. Jantar e Acomodação. 

DIA 5 MIÉ THIMPU - PUNAKHA / WANGDUE PC 
Café da manhã. Saída por estrada em direção a Punakha, 
no caminho iremos passar pelo desfiladeiro de Dochu-La. 
Paragem para observar as vistas panorâmicas, o chorten e 
as bandeiras de oração. Se o tempo permitir será possível 
admirar alguns dos principais picos dos Himalaias. Almo-
ço. Breve excursão ao Templo Chimi Lakhang, conhecido 
como o templo da fertilidade. À chegada a Punakha visi-

9708

Reinos do Himalaia: Nepal e Butão
10 dias / 12 refeições   desde

 2.830$

SAÍDAS
ABR 13 SET 14 28
MAI 11 OUT 5 12
JUN 8 NOV 2 9 30
JUL 6 20 27 DEZ 28
AGO 3 6 10 17 31

9708 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
14 Abril ao 12 Maio 2019 3.225 3.330 3.765
9 Junho ao 18 Agosto 2019 2.830 2.910 3.320
1 Setembro ao 10 Novembro 2019 3.225 3.330 3.765
1 ao 29 Dezembro 2019 2.830 2.910 3.320

9708 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
14 Abril ao 12 Maio 2019 3.630 3.995 7.480
9 Junho ao 18 Agosto 2019 3.170 3.495 3.910
1 Setembro ao 10 Novembro 2019 3.630 3.995 4.360
1 ao 29 Dezembro 2019 3.170 3.495 3.910

Consultar suplemento 1 pax viajando só. 
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Pescadores ao entardecer · Sri Lanka

Parque Nacional de Yala · Sri Lanka

Galle

Negombo

Colombo

Hikkaduwa P. Nac. Yala

Habarana

Kandy
Nuwara Eliya

Pinnawela

SRI LANKA

1

2

21

1

1

ITI 9093

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  8 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
·  Refeições segundo itinerario.
·  Guia acompanhante de língua hispana do dia 2 ao dia 8. 
Traslados com motorista-guia de língua inglesa.

·  Traslados, visitas e excursiones em veículos dotados  
de ar acondicionado.

·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Ver itinerario 9090 Sri Lanka, A Pérola do Índico e seus 
combinados com praia de Sri Lanka 9090-S ou de Maldivas 
9090-M em nossa site www.specialtours.com.

·  Ver informações na página 111. 

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Negombo Jetwing Blue 4* (Seleção)
Hikkaduwa Hikka Tranz by Cinnamon 4* (Seleção)
P. N Yala Cinnamon Wild 4*S (Seleção)
Kandy Cinnamon Citadel 4*S (Seleção)
Habarana Cinnamon Lodge 4*S (Seleção)
Colombo Cinnamon Lake Side 5* (Seleção)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

DIA 4 P.N. YALA - NUWARA ELIYA - KANDY PC
Café da manhã. Hoje se realiza uma excursão por estra-
da até Nuwara Eliya, rodeados de uma bela paisagem de 
montanhas pontilhadas com plantações de chá, consi-
deradas como um dos sistemas de terraços melhor con-
servados e estruturados do mundo. Chegada em Nuwara 
Eliya. Almoço. Saída para Kandy, parando no caminho 
para ver as Cataratas de Ramboda e visita de uma planta-
ção de chá. Chegada, Jantar e Acomodação.

DIA 5 KANDY (Pinnawela) PC
Café da manhã. Visita do Orfanato de Elefantes de Pin-
nawela, para poder ver como são alimentados os bebês 
elefantes e toda o rebanho é dirigida ao rio para tomar 
banho. Almoço. Retorno a Kandy e visita do Jardim Botâ-
nico de Peradeniya. Em Kandy, conhecida como a capital 
das montanhas e o coração do budismo no país, visita de 
Dlada Maligawa, conjunto arquitetônico onde se encontra 
o Templo do Dente de Buda. Pela tarde, assistência a uma 
representação das famosas danças cingalesas. Jantar e 
Acomodação.

DIA 6  KANDY - MATALE - DAMBULLA - HABARANA PC
Café da manhã. Saída por estrada para visitar o jardim 
das Especiarias de Matale, onde desfrutará de uma mas-
sagem ayurvédica de uns 10 minutos (incluída). Continu-
ação para o Templo Dambulla, cujo complexo de grutas 
convertidas no Templo de Ouro, Patrimônio da Humani-
dade, e conserva umas 153 imagens de Buda, que repre-
senta, as diferentes etapas de sua vida. Almoço. Saída 
para visitar a estátua de Buda Aukana, uma imponente 
imagem de Buda de 12 metros de altura, realizada em 
apenas uma pedra. Chegada em Habarana. Jantar e 
Acomodação.

DIA 7  HABARANA (Sigiriya - Polonnaruwa) PC
Café da manhã. Visita do conjunto de Sigiriya, um antigo 
complexo de palácios construídos durante o reinado do 
Rei Kasyapa, Patrimônio da Humanidade. Sem dúvida, 
vale a pena subir os mais de 1.000 degraus e estreitas 
passarelas para desfrutar da extraordinária panorâmica 
e porque surpreende o visitante pela criatividade da sua 
construção e pela sua magnífica localização. Continuação 
por estrada até Palonnaruwa, uma das antigas capitais de 
Sri Lanka, Patrimônio da Humanidade. Visita das famosas 
estátuas dos budas de Gal Vihara, três grandes estátuas 
esculpidas numa grande parede rochosa. Almoço. Retor-
no para Habarana. Jantar e Acomodação.

DIA 8 HABARANA - COLOMBO 
Café da manhã. Saída pela estrada até Colombo e visita 
panorâmica: o Forte, o bairro residencial de Petah, os Jar-
dins de Cinnamon, o parque Galle Face e o parque Vihara-
mahadevi. Acomodação.

DIA 9 COLOMBO 
Café da manhã. Tempo livre até à hora do transfer para o 
aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

DIA 1 COLOMBO - NEGOMBO
Chegada a Colombo. Traslado ao hotel de Negombo. Dia 
livre. Acomodação.

DIA 2 NEGOMBO - GALLE - HIKKADUWA PC
Café da manhã. Saída por estrada até a cidade costeira 
de Galle. Visita da cidade, declarada Patrimônio da Hu-
manidade em 1.988 e visita da Velha Fortaleza Holandesa 
de Galle. Almoço. Pela tarde, traslado para Hikkaduwa. 
Jantar e Acomodação. 

DIA 3 HIKKADUWA - PARQUE NACIONAL YALA PC
Café da manhã. Saída pela costa sul até Tissamaharama. 
Almoço. Visita em um 4x4 ao Parque Nacional de Yala 
com uma variedade de ecossistemas entre os que se des-
tacam florestas tropicais e pântanos marinhos. É uma das 
70 áreas mais importantes para as aves em Sri Lanka, com 
215 espécies, incluindo 6 endêmicas no país. O número de 
mamíferos que se registraram no parque é de 44 diferen-
tes tipos e tem uma das maiores densidades de leopardos. 
Jantar e Acomodação.

9093

Sri Lanka, a Lágrima da Índia
9 dias / 12 refeições   desde

 1.760$

SAÍDAS
ABR 1 13 29 OUT 7 14 21 28
MAI 6 13 20 27 NOV 4 11 18
JUN 3 10 17 24 DEZ 2 18 25
JUL 1 8 15 22 29 JAN ‘20 6 20
AGO 5 12 19 26 FEV ‘20 3 17
SET 2 4 9 11 16 23 30 MAR ‘20 2 16

9093 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 13 Abril 2019 2.140 2.060 3.225
29 Abril ao 6 Maio 2019 1.760 1.675 2.485
13 Maio ao 8 Julho 2019 1.905 1.810 2.715
15 ao 29 Julho 2019 2.120 2.030 3.140
5 ao 12 Agosto 2019 2.235 2.130 3.360
19 ao 26 Agosto 2019 2.130 2.030 3.150
2 Setembro ao 28 Outubro 2019 1.955 1.880 2.765
4 Novembro ao 2 Dezembro 2019 2.110 1.975 3.110
18 Dezembro 2019 2.390 2.255 3.715
25 Dezembro 2019 2.630 2.505 4.235
6 Janeiro 2020 2.465 2.340 3.860
20 Janeiro ao 17 Fevereiro 2020 2.380 2.265 3.690
2 ao 16 Março 2020 2.265 2.155 3.440
Crianças até 11 anos, 20% desconto em Triplo.
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Praia tropical · Sri Lanka Praia tropical · Maldivas

ITI 9093-S / 9093-M

9093-S

Extensão  
Praias do Sri Lanka
12 dias / 15 refeições desde

 2.675$

DIA 8 HABARANA - TRICOMALE / PASSIKUDAH MP
Café da manhã. No horário previsto, traslado pela estrada para a cidade de Tricomale ou 
Passikudah, situadas na parte norte-oriental da ilha, e onde se situa uma das zonas de praia 
mais espetaculares, com praias de areia branca e fina e aguas cristalinas e abundantes zo-
nas de corais. Por sua situação na ilha, a zona desfruta de um clima benigno nas zonas de 
verão, já que sofre consideravelmente menos as chuvas da monção. Jantar e Acomodação. 

DIAS 9 E 10 TRICOMALE / PASSIKUDAH MP
Café da manhã. Dias livres para desfrutar das praias magnificas da zona ou praticar es-
portes aquáticos. Jantar e Acomodação.

DIA 11 TRICOMALE / PASSIKUDAH - COLOMBO 
Café da manhã. No horário indicado, traslado para Colombo para fazer a visita panorâ-
mica da cidade. Na visita veremos os lugares mais representativos de Colombo: o Forte, 
o bairro residencial de Petah, os Jardins de Cinnamon, o parque Galle Face e o parque 
Viharamahadevi. Acomodação.

DIA 12 COLOMBO
Café da manhã. Dia livre até o horário do traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

9093-M

Extensão  
Praias das Maldivas
13 dias / 19 refeições desde

 3.650$

DIA 9 COLOMBO   MALDIVAS
Café da manhã. Dia livre à sua disposição até o horário do traslado ao aeroporto 
para pegar o avião para as Maldivas (voo não incluído). Chegada e traslado ao ho-
tel escolhido. Acomodação. (Produto Seleção, Tudo Incluído; Produto Luxo, Pensão 
Completa).

DÍAS 10 AO 12 MALDIVAS
Café da manhã. Dias livres no país mais peculiar do planeta. Esses atoles coralinos 
são escolhidos como destino de viagem pela beleza espetacular de suas ilhas cober-
tas de vegetação e das suas praias de areia branca, rodeada por águas cristalinas de 
cor turquesa. Maldivas é um remanso de paz que te embriagará pela tranquilidade, 
descanso e privacidade nos seus resorts espetaculares de alta qualidade. Sua varie-
dade inesgotável de recifes e mais de 700 espécies diferentes de peixes, o convertem 
em um autêntico paraíso para os amantes do mergulho e outros esportes aquáticos 
como o snorkel. Acomodação. (Produto Seleção, Tudo Incluído; Produto Luxo, Pensão 
Completa).

DIA 13 MALDIVAS 
Café da manhã. Dia livre até o horário do traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

NOSSO PREÇO INCLUI
Tudo o que inclui no iti. 9093 e adicionalmente:
·  3 pernoites no hotel escolhido da praia do leste do Sri Lanka 
no regime de Meia Pensão ou 4 pernoites no hotel escolhido 
nas Maldivas em regime de Tudo Incluído no hotel Olhuveli e 
Pensão Completa no hotel Cocoon.

·  Traslados com motorista-guia de língua inglesa em veículos 
dotados de ar condicionado no Sri Lanka. Nas Maldivas, o 
traslado se realizará em lancha motora ao hotel Olhuveli e 
hidroavião ao hotel Cocoon.

OBSERVAÇÕES
·  Voo Colombo-Maldivas não incluído. Para passageiros em 
Produto Luxo o voo deverá chegar antes das 15:00 horas.

·  Os hotéis do tour regular do Sri Lanka serão sempre na 
categoria Seleção, conforme indicado na página 128. 
Categoria Seleção e Luxo indica os hotéis de Tricomale, 
Passekudah e Maldivas.

·  De Novembro a Março a acomodação nas praias de Sri 
Lanka previstos em Beruwella ou Ahungalle.

· Ver informações na página 111.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Triconmale Tricon Blu 4* (Seleção)
Passekudah Uga Bay 4* (Luxo)
Beruwella Cinnamon Bey 4* (Seleção)
Ahungalle Riu Ahungalle 5* (Luxo)
Maldivas Olhuveli (Deluxe Room) 4* (Seleção) 
 Cocoon Maldives (Beach Villa) 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

9093-S - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 13 Abril 2019 2.900 2.765 4.190
29 Abril ao 24 Junho 2019 2.675 2.525 3.995
1 de Julho 2019 2.705 2.560 4.065
8 de Julho 2019 2.735 2.590 4.130
15 ao 22 Julho 2019 2.935 2.765 4.545
29 de Julho 2019 2.975 2.810 4.640
5 ao 12 Agosto 2019 3.090 2.920 4.855
19 de Agosto 2019 2.995 2.830 4.660
26 de Agosto 2019 2.830 2.675 4.325
2 Setembro ao 21 Outubro 2019 2.675 2.540 3.985
28 de Outubro 2019 2.715 2.580 4.085
4 Novembro ao 2 Dezembro 2019 2.870 2.675 4.420
18 de Dezembro 2019 3.305 3.090 5.335
25 de Dezembro 2019 3.545 3.340 5.575
6 de Janeiro 2020 3.305 3.130 5.355
20 de Janeiro 2020 3.170 2.995 5.055
3 ao 17 Fevereiro 2020 3.235 3.060 5.190
2 ao 16 Março 2020 3.070 2.890 4.845

9093-S - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 13 Abril 2019 3.235 3.100 4.565
29 Abril ao 6 Maio 2019 3.035 2.580 4.360
13 Maio ao 8 Julho 2019 3.215 3.070 4.595
15 ao 29 Julho + 19 Agosto 2019 3.420 3.255 5.085
5 ao 12 Agosto + 18 Dezembro 2019 3.515 3.350 5.285
26 Agosto 2019 + 3 ao 17 Fevereiro 2020 3.350 3.215 5.220
2 ao 23 Setembro 2019 3.180 3.045 4.575
30 Set ao 21 Out + 4 Nov ao 2 Dez 2019 3.005 2.860 4.630
28 Outubro 2019 2.850 2.765 4.295
25 Dezembro 2019 3.745 3.590 6.040
6 Janeiro 2020 3.420 3.275 5.385
20 Janeiro + 2 ao 26 Março 2020 3.275 3.150 5.085

9093-M - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril 2019 4.410 4.150 6.540
13 Abril + 19 Agosto 2019 4.220 4.035 6.165
29 Abril ao 6 Maio 2019 3.795 3.590 5.335
13 Maio ao 8 Julho 2019 3.650 3.535 5.075
15 ao 29 Jul + 30 Set ao 14 Out 2019 4.150 3.950 6.075
5 ao 12 Agosto 2019 4.325 4.110 6.315
26 Agosto 2019 3.870 3.745 5.385
2 ao 23 Setembro 2019 3.680 3.590 5.000
Hotel Olhuveli em régime de Todo Incluído. 
Ver preços as noites extras na página 320.

9093-M - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 13 Abril + 19 Agosto 2019 4.265 4.035 5.960
29 Abril ao 6 Maio 2019 3.690 3.485 4.920
13 Maio ao 1 Julho 2019 3.815 3.610 5.045
8 Julho 2019 3.890 3.680 5.190
15 Julho 2019 4.055 3.850 5.660
22 ao 29 Julho 2019 4.255 3.985 5.855
5 ao 12 Agosto 2019 4.370 4.100 6.105
26 Agosto + 28 Outubro 2019 4.200 3.920 5.700
2 Setembro ao 14 Outubro 2019 3.995 3.765 5.315
21 Outubro 2019 4.150 3.860 5.520
4 Novembro ao 2 Dezembro 2019 4.335 4.055 5.940
Hotel Cocoon Maldives em régime de Pensão Completa com 
bebidas incluídas em las refeições. 
Ver preços as noites extras na página 321.
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Tailândia
Vietnã
Camboja
Laos
Birmânia
Indonésia
Malásia
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Tailândia · Vietnã · Camboja · Birmânia · Indonésia
ÁREA VACINAS DOCUMENTAÇÃO / VISTO MOEDA CLIMA HORÁRIO GMT

Tailândia Nenhuma obrigatória. 
Certificado Internacional 
de Sanidade.

Visto obrigatório.  
Obtê-lo previamente.

Bath (THB) 
1 $ = 33 THB aprox. 

Tropical e úmido durante todo o ano. +6  horas no Inverno
+5  horas no Verão

Vietnã Nenhuma obrigatória. Visto obrigatório.  
Carta convite através  
da Special Tours.

Dong (VND) 
1 $ = 22 VND aprox. 

Tropical com chuvas entre Maio e 
Outubro com altas temperaturas, 
especialmente no Sul. 

+6  horas no Inverno
+5  horas no Verão

Camboja Nenhuma obrigatória. Visto obrigatório na chegada. Riel (KHR) 
1 $ = 4 KHR aprox. 

Tropical com chuvas entre Maio e 
Outubro. Temperaturas altas de 
Março a Abril.

+6  horas no Inverno
+5  horas no Verão

Laos Nenhuma obrigatória. Visto obrigatório na chegada. 
Duas fotos tamanho passaporte.

Kip (LAK) 
1 $ = 8 LAK aprox. 

Tropical com chuvas entre Maio e 
Outubro.

+6  horas no Inverno
+5  horas no Verão

Indonésia Nenhuma obrigatória. Visto obrigatório na chegada. Rupia (IDR) 
1 $ = 13 IDR aprox.

Tropical. Estação seca de Junho a 
Outubro. Chuvas de Novembro a Março.

+7  horas no Inverno
+8  horas no Verão

Birmânia Nenhuma obrigatória. Visto obritatório:  
evisa.moip.gov.mm

Kyat (MMK)
1 $ = 1,36 MMK aprox.

Tropical. Estação seca de Novembro  
a Abril. Chuvas de Maio a Outubro.

+6,30  horas no Inverno
+5,30  horas no Verão

Validade do passaporte pelo menos 6 meses a partir da data de início da viagem.

É IMPORTANTE SABER…

Taxas de estância: Não está incluído nos preços dos programas as taxas de estância nas cidades. Em caso de existir, serão pagas pelos clientes em destino. 
 TAILÂNDIA
Traslados em Bangkok previstos para o aeroporto Suvarnabhumi. Para voos de outros aeroportos aplica um suplemento de 100 USD por pessoa. 
VACINAS.  Não é obrigatória nenhuma vacina, mas é necessário levar um Certificado Internacional de Saúde, indicando que recebeu vacinas contra febre amarela, para 

os pessoas que venham de países declarados como áreas de febre amarela ou de Argentina, Bolívia, Colômbia, Equador, Panamá, Peru, Paraguai e Venezuela. 
VISTOS.  É obrigatório visto de entrada. Passageiros de Argentina, Brasil, Chile, Espanha, Estados Unidos, Peru e Portugal podem obtê-lo na chegada. Restante das 

nacionalidades é obrigatório a gestão prévia. Importante: se irá entrar mais de uma vez na Tailândia (por exemplo, para os itinerários combinados com 
Indochina, etc.) é imprescindível tramitar um Visto Múltiplo.

VIETNÃ
 Todos os circuitos com saída garantidas em espanhol. O Mausoléu de Ho Chi Minh (Hanói) está fechado às Segundas e Sextas-feiras e também nos meses de 
Outubro e Novembro. 
VISTOS.  O visto é obrigatório. Se obtém à chegada nos principais aeroportos, mas é necessário apresentar uma carta convite prévia por Special Tours como fornecedora 

dos serviços, pelo menos 20 dias antes da chegada, por isso é conveniente realizar a reserva com suficiente antecedência. Tambêm apresentar una foto 
tamanho passaporte 4x4 e 25 USD para pago do visto.

CAMBOJA
•  Todos os serviços se realizam em espanhol.
•  De forma geral, é necessário usar vestimentas de forma adequada para entrar nos lugares sagrados. Não é permitido a entrada nos templos de Camboja 

aqueles pessoas que não estejam com braços e pernas cobertos, com camisas de alça, shorts ou saias curtas.
VISTOS.    O visto é obrigatório e pode ser obtido no aeroporto de Siem Reap e Phnom Penh. É necessário uma foto colorida, tamanho passaporte. Além disso, é necessário 

tramitar uma permissão de entrada múltiplo ao complexo dos templos de Angkor Wat. Para isso, é necessário duas fotos coloridas, tamanho passaporte. Mesmo 
que o visitante possa obter as fotos no balcão de controles de entrada sem custo, recomendamos que todos os visitantes levem fotos com antecedência para evitar 
possíveis demoras na obtenção da entrada ou inconvenientes no caso do funcionamento da máquina das fotografias.

INDONÉSIA
 Indonésia é um mosaico de culturas no meio do Oceano Índico, formando um dos arquipélagos mais belos do planeta. 
A ilha de Java é um bom ponto de partida de todas as rotas já que nos presenteia com a máxima expressão da arquitetura religiosa javanesa, como o Templo de 
Borobudur e o Templo de Prambanan, além do impressionante Vulcão Bromo. A simpática hospitalidade de Bali, conhecida como a Ilha dos Deuses, te cativará 
irremediavelmente. A ilha está repleta de reservas naturais incríveis, vulcões, templos, uma flora e fauna únicas, de tradições e costumes ancestrais.
Comemorações importantes: 
 •  Waisak (19 Maio): cerimônia religiosa budista. Os templos de Borobudur, Mendut e Pawon estarão fechados nestos dias. 
 •  Ramadã: do dia 5 Maio ao 4 Junho. Durante este mês de jejum para o povoado mulçumano de Yogyakarta, haverá muita gente pela rua ou os templos de 

Borobudur e Prambanan. Também haverá muito trânsito.

NOITES EXTRAS
Preços por pessoa e noite, café da manhã e impostos incluídos:

 Mais informação e outras opções de itinerários disponíveis em www.specialtours.com 

HO CHI MINH TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DBL. TPL. SGL. DBL. TPL. SGL. DBL. TPL. SGL.
1 Abril ao 31 Março 2020 50 50 85 60 75 105 95 95 210
Preços não válidos do 20 Dezembro a 6 Janeiro. Consultar.

SIEM REAP TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DBL. TPL. SGL. DBL. TPL. SGL. DBL. TPL. SGL.
1 Abril ao 31 Março 2020 30 30 60 50 50 95 75 75 145
Preços não válidos do 20 Dezembro a 6 Janeiro. Consultar.

BANGKOK TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DBL. TPL. SGL. DBL. TPL. SGL. DBL. TPL. SGL.
1 Abril ao 31 Março 2020 50 45 95 85 80 165 105 125 240
Preços não válidos do 20 Dezembro a 6 Janeiro. Consultar.

HANOI TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DBL. TPL. SGL. DBL. TPL. SGL. DBL. TPL. SGL.
1 Abril ao 31 Março 2020 50 50 85 60 85 115 105 95 185
Preços não válidos do 20 Dezembro a 6 Janeiro. Consultar.
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Magia, 
hospitalidade 
e lugares míticos 
em uma 
Terra de Lendas
Não há viajante que não fique rendido aos 
encantos dos destinos mais internacionais da 
Ásia: Tailândia, Vietnã e Camboja.
A nossa experiência neste destino único 
permitiu-nos criar uma operação exclusiva, 
oferecendo uma programação completa com 
hotelaria de grande qualidade, visitas com 
com guias experientes de fala hispana e valor 
acrescentado, o que nos diferencia e nos 
define como tour-operador neste destino.
Descobra a seleção de programas Exclusivo 
Clientes Special Tours indicada em cada 
programa.

CIUDADES TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

Bangkok Furama Silom Holiday Inn Silom Pullman Bangkok G

Sukhothai Treasure Resort & Spa Treasure Resort & Spa Treasure Resort & Spa

Chiang Rai Phowadol The Legend The Riverie by Katathani

Chiang Mai The Empress Holiday Inn Siripanna Villa Resort & Spa

Hanói Skylark Lan Vien Movenpick

Halong Junco Bhaya Junco Bhaya Junco Bhaya

Hue Romance Eldora Imperial

Hoian Emm Hoian Central Boutique Palm Garden Resort

Ho Chi Minh Le Duy Grand Aristo Saigón Novotel Saigón

Siem Reap Angkor Holidy Tara Angkor / Lotus Blanc Borei / Angkor Palace

Ubud Kori Ubud Kori Ubud Alaya Ubud

Praia Bali Sadara Beach Resort Sadara Beach Resort Nusa Dua Beach

Phuket Best Western/Ibis Patong Old Phuket Pullman Arcadia/ Movenpick

Phi Phi Phi Phi Island Village Phi Phi Island Village Zeavola Resort

A melhor Seleção hoteleira

¿Por que o Sudeste Asiático com a Special Tours?
  Produto próprio e exclusivo clientes Special Tours.

  Visita de dia completo em Bangkok incluindo visitas inéditas como o 
Templo Wat Saket e Wat Arun.

  Passeio em Tuk-Tuk em Bangkok.

  Passeio em “Long Tail”, embarcação típica para visitar os Klongs de 
Bangkok.

  Almoço no restaurante Supathra Riverhouse em Bangkok.

  Visita ao povo das famosas Mulheres Girafa.

  Visita ao Santuário de Elefantes de Chiang Mai onde vamos ter a oportunidade 
de interagir com os elefantes de forma responsável e sustentável.

  Jantar Kantoke em Chiang Mai.

  Guia acompanhante de fala hispana durante a estância no barco da 
Bahia de Halong.

  Experiência em Vietnã: vamos parar em uma cafetaria escondida em 
um beco da zona antiga de Hanoi para provar o típico café Vietnãita 
que é bastante forte mas muito aromático e que é servido apenas 
com leite condensada. Também vamos poder provar a cerveja local, 
acompamnhada de snacks locais.

  Espéctaculo de marionetas sobre a água em Hanoi.

  Visita dos Templo de Angkor em Tuk-Tuk.

  Visita de Tanah Lot, o templo mais belo e fotografado de Bali.
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Kinnara (figura mitológica) · Tailândia

Panorâmica de Phuket · Tailândia

TAILÂNDIA

Phuket

Bangkok

(It
i. 9

117
-B

)

+3 1

3

SAÍDAS
Terças-feiras.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Tour regular Exclusivo Special Tours com saídas garantidas 
com um mínimo de 2 pessoas.

·  Passagem de avião Bangkok-Phuket; e, adicionalmente 
para iti. 9117-B, passagem de avião Phuket-Angkok na classe 
Turística.

·  Assistente de fala hispana à chegada em Bangkok.
·  Transferes conforme itinerário.
·  6 / 7 noites de acomodação nos hotéis indicados ou similares 
em função do itinerário escolhido.

·  Refeições conforme itinerário.
·  Visitas indicadas em itinerário com guia acompanhante de 
fala hispana. 

·  Assistente do nosso representante durante a sua estadia.
·  Seguro básico de viagem.

DIA 5 SÁB PHUKET (Phang Nga Bay) MP
Café da manhã. Visita de dia completo na a famosa ilha 
de James Bond a bordo de uma lancha rápida através 
da foresta e visitando o povoado de Koh Panyee. Depois 
visitaremos a ilha Tapu explorando o laberinto de plan-
tas passando por duas grutas, Tham Lot Noi e Tam Lot. 
Almoço no povo de Panyi. Tarde livre para nadar, mer-
gulhar ou practicar snorkel. Regresso ao hotel de Phuket. 
Acomodação.

DIA 6 DOM PHUKET 
Café da manhã. Dia livre para desfrutar das magníficas 
praias de Phuket, das instalações do hotel ou realizar ex-
cursiones opcionais. Acomodação.

DIA 7 SEG PHUKET 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços. ■

POSSIBILIDADE DE ACRESCENTAR 1 NOITE EXTRA EM BANGKOK  
(COM VOO E TRASLADOS):

9117-B

8 dias / 2 refeições desde
 1.355$

DIAS 1 AO 7 IGUAIS QUE ITI. 9117

DIA 7 SEG PHUKET   BANGKOK
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e saída en voo até 
Bangkok. Cheagada e traslado ao hotel. Restante do día 
libre. Acomodação.

DIA 8 TER BANGKOK
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços. ■

DIA 1 TER BANGOK
Chegada e transfer até o hotel. Resto do dia livre para co-
nhecer uma das cidades mais antigas do sudeste asiático, 
que combina o seu património cultural de templos e mer-
cados com centros comerciais modernos. Acomodação.

DIA 2 QUA BANGOK MP
Café da manhã. Visita de dia completo a Bangkok. Va-
mos visitar o templo Wat Saket e o Monte Dourado, que 
foi construído no século XIX ao largo de vários reinados. 
Continuamos até o Grande Palácio Real, um dos mais be-
los exemplos das cortes do Siam. Aqui vai poder admirar 
palácios usados em ocasiões distintas: o palácio dos fu-
nerais, o palácio das recepções, a sala do trono, a sala da 
coroação, a casa dos convidados reais e o templo do Buda 
Esmeralda. Continuamos até Wat Pho, o grande complexo 
real de templos que alberda um Buda Reclinado com 46 
metros de comprimento e os Chedis (túmulos) dos reis. 
Um dos templos mais antigos de Bangkok, o Wat Pho, foi 
declarado mosteiro real durante o reinado do rei Rama I. À 
continuação vamos dar um emocionante passeio em Tuk 
Tuk desde o templo até o restaurante reservado para o 
Almoço no restaurante Supathra Riverhouse, situado nas 
margens do rio Chao Phraya. Após o almoço vamos embar-
car em uma “Long Tail”, uma embarcação típica de cauda 
larga, para desfrutar de uma passeio através dos canais de 
Thomburi, chamados Klong, que relembram o apelido que 
lhe foi dado “Veneza do Oriente”. Antigamente os Klongs 
também foram usados para tratar das águas residuais de 
Bangkok, para o transporte de mercadorias e pessoas e 
para a venda dos mercados flutuantes. Hoje em dia grande 
parte dos canais foram reconstruídos como ruas, ficando 
apenas alguns na parte oeste do rio. Depois, vamos visitar 
o Wat Arun, o Templo do Amanhecer e um dos simbolos da 
cidade. Seguimos em barco até Asiatique The Riverfront, 
um mercado noturno ao largo do rio muito popular na ci-
dade, onde vamos poder disfrutar de tempo livre para fazer 
compras, passear ou jantar em dos seus diversos e variados 
restaurantes (jantar não incluido). Regresso ao hotel será 
efectuado de forma individual. Acomodação.

DIA 3 QUI BANGKOK
Café da manhã. Dia livre. Se desejar de forma opcional po-
derá fazer uma excursão ao Damnoen Saduak, o mercado 
flutuante mais colorido do reino, onde se podem encon-
trar todo o tipo de productos típicos, situado a 110 Km de 
Bangkok, o tour inclui a visita à Pagoda Gigante de Phra 
Pathom Chedi em Nakorn Pathom, a maior do Oriente e 
mais importante centro budista desde o século VI e o al-
moço Thai onde se pode ver uma pequena amostra da 
culta, desporto e danças típicas. Acomodação.

DIA 4 SEX BANGKOK   PHUKET
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e saída en voo a 
Phuket. Chegada e traslado ao hotel Restante do día libre. 
Acomodação.

9117

Bangkok e Phuket  
Exclusivo Special Tours
7 dias / 2 refeições   desde

 980$

ITI 9117 / 9117-B

VALOR AGREGADO SPECIAL TOURS
·  Ver todos os VALORES AGREGADOS em página 134.

9117 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 25 Outubro 2019 980 980 1.290
26 Outubro 2018 ao 25 Março 2020 1.100 1.100 1.620
Supl. por pax iti. 9117-B 375 375 480
Noite adicional Phuket: 
• Abril a Outubro 75 75 155
• Novembro a Março 85 85 165

9117 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 25 Outubro 2019 1.145 1.145 1.685
26 Outubro 2018 ao 25 Março 2020 1.225 1.225 1.870
Supl. por pax iti. 9117-B 415 405 560
Noite adicional Phuket:
• Abril a Outubro 75 75 155
• Novembro a Março 85 85 165

9117 - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 25 Outubro 2019 1.320 1.225 1.895
26 Outubro 2018 ao 25 Março 2020 1.415 1.415 2.265
Supl. por pax iti. 9117-B 445 445 595
Noite adicional Phuket:
• Abril a Outubro 95 100 200
• Novembro a Março 185 190 375

Preços não válidos do 18 Dezembro ao 8 Janeiro, consultar.
Crianças até 11 anos, 15% desconto em Triplo.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Bangkok Furama 3* (Tentação) 
 Mode Sathorn 4* (Seleção) 
 Pullman Bangkok 5* (Luxo)
Phuket Old Phuket 4* (Tentação) 
 Nook Dee Beach Resort 4* (Seleção) 
 Burasari 4*S (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.
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Templo no Gran Palácio Real · Bangkok

O Grande Buda · Phuket

TAILÂNDIA

Phuket

Bangkok

(It
i. 9

115
-B

)

3

+3 1

SAÍDAS
Diárias.

ITI 9115 / 9115-B

produtos típicos, localizado a 110km de Bangkok. A visita 
inclui a visita da Pagoda Gigante de Phra Pathom Chedi 
em Nakorn Pathom, a maior do Oriente e importante cen-
tro budista desde o século VI. A visita inclui Almoço tailan-
dês no Jardim da Rosa, onde poderemos ver uma pequena 
mostra cultural, esportes e danças típicas. Acomodação.

DIA 4 BANGKOK   PHUKET 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o 
avião com destino Phuket. Chegada, traslado ao hotel e 
Acomodação.

DIA 5   PHUKET 
Café da manhã. Dia livre para desfrutar das praias. Suge-
rimos uma visita opcional a Phnag Nga, a famosa ilha de 
James Bond. Acomodação.

DIA 6  PHUKET 
Café da manhã. Dia livre para desfrutar das maravilhosas 
praias da região ou realizar uma visita opcional às Ilhas Phi 
Phi. Acomodação.

DIA 7  PHUKET 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços. ■ 

POSSIBILIDADE DE ADICIONAR 1 NOITE EXTRA EM BANGKOK (COM 
VOOS E TRASLADOS)

9115-B

8 dias / 1 refeição desde
 1.135$

DIAS 1 AO 6 IGUAIS QUE ITI. 9115

DIA 7 PHUKET   BANGKOK 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião 
para Bangkok. Chegada, traslado ao hotel e resto do dia 
livre. Acomodação.

DIA 8  BANGKOK 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços. ■

DIA 1 BANGKOK
Chegada em Bangkok. Assistência e traslado ao hotel. 
Resto do dia livre para conhecer uma das cidades mais 
antigas do sudeste asiático, que combina seu patrimônio 
cultural de maravilhosos templos e mercados com moder-
nos centros comerciais. Acomodação.

DIA 2 BANGKOK MP
Café da manhã. Pela manhã visitaremos alguns dos mais 
importantes templos budistas de Bangkok. A visita se ini-
cia em Wat Trimitr, o Templo do Buda de Ouro, com seus 
5.500 Kg de ouro puro; seguiremos até chegar no Wat Po, 
o templo do buda reclinado de 46 m, coberto com uma 
lamina de ouro; e o Chedis dos Reis, o monumento budista 
mais alto do mundo. Continuaremos com a visita do Gran-
de Palácio Real, antiga residência dos reis da Tailândia, 
exemplo vivo da arquitetura da antiga corte siamesa com 
suas cúpulas brilhantes em forma de agulha. Passeando 
pelo seu interior, poderão contemplar a fantasia dos de-
senhos e o emblema mais sagrado do país, o Buda Esme-
ralda. Resto do dia livre. Jantar tradicional Thai incluída 
no Silom Village, um autêntico povoado Thai no centro de 
Bangkok (não inclui traslados). Acomodação.

DIA 3 BANGKOK 
Café da manhã. Dia livre. Pode aproveitar para realizar 
uma visita opcional ao Damnoen Saduak, o mercado flutu-
ante mais colorido do reino, onde se encontra todo tipo de 

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Passagem de avião Bangkok / Phuket na classe Turista  
(iti. 9115).·  E adicionalmente Phuket / Bangkok (iti. 9115-B).

·  Assistência na chegada em Bangkok.
·  Traslados conforme itinerário.
·  6 ou 7 pernoites nos hotéis indicados ou similares acordo 
com o itinerário escolhido.

·  Refeições conforme itinerário.
·  Visitas indicadas em cada itinerário com guias de língua 
hispana.

·  Assistência de nosso representante durante sua estadia.
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Ver informações na página 133.

9115

Bangkok e Phuket
7 dias / 1 refeição   desde

 760$

VALOR AGREGADO SPECIAL TOURS
·  Jantar tradicional Thai incluída no Silom Village,  
um autêntico povoado Thai no centro de Bangkok.  
Os traslados não estão incluídos. 

9115 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 25 Outubro 2019 760 760 1.100 885 840 1.320 1.115 1.080 1.800
26 Outubro 2018 ao 31 Março 2020 925 925 1.425 1.100 1.135 1.955 1.445 1.330 2.465
Suplemento por pax iti. 9115-B 375 375 480 415 405 560 445 445 595
Noite adicional Phuket: de Abril a Outubro 40 40 85 75 75 155 95 100 200
Noite adicional Phuket: de Novembro a Março 50 50 105 85 85 165 185 190 375
Preços não válidos do 19 Dezembro 2019 a 7 Janeiro 2020.
Supl. por pax excursão opcional Mercado Flutuante Bangkok (espanhol): 105 USD (mínimo 2 pessoas) e 210 USD um passageiro só.
Supl. por pax excursão Phnag Nga desde Phuket: 155 USD (inglês) e 185 USD (espanhol os Terças, Quintas-feiras e Sábados) (mínimo 2 pessoas).
Supl. por pax excursão Phi Phi Island desde Phuket: 155 USD (inglês) e 185 USD (espanhol os Terças, Quintas-feiras e Sábados) (mínimo 2 pessoas).
Crianças até 11 anos, 20% desconto em Triplo.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Bangkok Furama Silom 3* (Tentação) 
 Amara Bangkok / Holiday Inn Silom 4* (Seleção) 
 Pullman Bangkok Hotel G 5* (Luxo)
Phuket Best Western Patong 3* (Tentação) 
 Old Phuket 4* (Seleção) 
 Renaissance / Pullman Arcadia 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.
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Praia de Phuket

Praia de Phi Phi · Tailândia

TAILÂNDIA

Phuket
Phi-Phi

Bangkok

(It
i. 9

116
-B

)

+3 1

3
2

SAÍDAS
Diárias.

OBSERVAÇÕES
·  Ver informações na página 133.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Passagem de avião Bangkok / Phuket na classe turista  
e ferry de linha regular Phuket / Phi-Phi / Phuket (iti. 9116).  
E adicionalmente passagem de avião Phuket / Bangkok  
(iti. 9116-B).

·  Assistência na chegada em Bangkok.
·  Traslados conforme itinerário.
·  8 ou 9 pernoites nos hotéis indicados ou similares acordo 
com o itinerário escolhido.

·  Refeições conforme itinerário.
·  Visitas indicadas em cada itinerário com guias de língua 
hispana.

·  Assistência de nosso representante durante sua estadia.
·  Seguro básico de viagem.

DIA 4 BANGKOK   PHUKET   PHI PHI 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião 
com destino Phuket. Chegada, traslado ao porto e saída 
de ferry de linha regular para Phi-Phi. Chegada, traslado 
ao hotel e Acomodação.

DIAS 5 E 6 PHI PHI 
Café da manhã. Dias livres para desfrutar das maravi-
lhosas praias da ilha, praticar esportes como mergulho, 
snorkel, etc. Acomodação.

DIA 7 PHI PHI   PHUKET 
Café da manhã. Traslado de saída para pegar o ferry de 
linha regular para Phuket. Ao chegar, traslado ao hotel. 
Acomodação.

DIA 8 PHUKET 
Café da manhã. Dia livre para desfrutar das praias. Sugeri-
mos uma visita opcional para Phnag Nga, a famosa ilha do 
James Bond. Acomodação.

DIA 9 PHUKET 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços. ■

POSSIBILIDADE DE ADICIONAR 1 NOITE EXTRA EM BANGKOK (COM 
VOOS E TRASLADOS)

9116-B

10 dias / 1 refeição desde
 1.850$

DIAS 1 AO 8 IGUAIS QUE ITI. 9116

DIA 9 PHUKET   BANGKOK 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião 
para Bangkok. Chegada, traslado ao hotel e resto do dia 
livre. Acomodação. 

DIA 10  BANGKOK 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços. ■

DIA 1 BANGKOK
Llegada a Bangkok. Asistencia e traslado ao hotel. Resto 
Café da manhã. Chegada em Bangkok. Assistência e tras-
lado ao hotel. Resto do dia livre para conhecer uma das ci-
dades mais antigas do sudeste asiático, que combina seu 
patrimônio cultural de maravilhosos templos e mercados 
com modernos centros comerciais. Acomodação.

DIA 2 BANGKOK MP
Café da manhã. Pela manhã, visitaremos alguns dos 
templos budistas mais importantes de Bangkok. A visita 
se inicia no Wat Trimitr, o Templo do Buda de Ouro, com 
seus 5500 Kg de ouro puro; continuaremos para o Wat Po, 
o templo do Buda reclinado de 46 m, coberto com uma 
lâmina de ouro; e o Chedis dos Reis, o monumento bu-
dista mais alto do mundo. Continuaremos com a visita do 
Grande Palácio Real, antiga residência dos reis da Tailân-
dia, claro exemplo da arquitetura da antiga corte siamesa 
com suas cúpulas brilhantes em forma de agulha. Passe-
ando por seu interior, poderá contemplar a fantasia dos 
desenhos e o emblema mais sagrados do pais, o Buda Es-
meralda. Restante do dia livre. Jantar tradicional tailandês 
incluído no Silom Village, um autêntico povoado tailandês 
no centro de Bangkok (não inclui traslados). Acomodação.

DIA 3 BANGKOK 
Café da manhã. Dia livre nesta apaixonante cidade. Pode 
aproveitar para realizar uma visita opcional ao Damnoen 
Saduak, o mercado flutuante mais colorido do reino, onde 
se encontra todo tipo de produtos típicos, localizado a 
110km de Bangkok. A visita inclui a visita da Pagoda Gi-
gante de Phra Pathom Chedi em Nakorn Pathom, a maior 
do Oriente e importante centro budista desde o século VI. 
A visita inclui Almoço tailandês no Jardim da Rosa, onde 
poderemos ver uma pequena mostra cultural, esportes e 
danças típicas. Acomodação.

9116

Bangkok, Phi Phi e Phuket
9 dias / 1 refeições   desde

 1.475$

ITI 9116 / 9116-B

VALOR AGREGADO SPECIAL TOURS
·  Jantar tradicional Thai incluída no Silom Village,  
um autêntico povoado Thai no centro de Bangkok.  
Os traslados não estão incluídos. 

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Bangkok Furama Silom 3* (Tentação) 
 Amara Bangkok / Holiday Inn Silom 4* (Seleção) 
 Pullman Bangkok Hotel G 5* (Luxo)
Phuket Best Western Patong 3* (Tentação) 
 Old Phuket 4* (Seleção) 
 Renaissance / Pullman Arcadia 5* (Luxo)
Phi Phi Phi Phi Island Village 4* (Tentação / Seleção) 
 Zeavola Resort 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

9116 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 23 Abril 2019 1.665 1.560 2.735 1.790 1.620 3.110 1.895 1.840 3.330
24 Abril ao 25 Outubro 2019 1.475 1.435 2.360 1.590 1.500 2.725 1.895 1.840 3.330
26 Outubro 2018 ao 31 Março 2019 1.820 1.685 3.120 1.955 1.780 3.390 2.975 2.340 4.660
Suplemento por pax iti. 9116-B 375 375 480 415 405 560 445 445 595
Noite adicional Phuket: de Abril a Outubro 40 40 85 75 75 155 95 100 200
Noite adicional Phuket: de Novembro a Março 50 50 105 85 85 165 185 190 375
Preços não válidos do 19 Dezembro 2019 a 7 Janeiro 2020.
Supl. por pax excursão opcional Mercado Flutuante Bangkok (espanhol): 105 USD (mínimo 2 pessoas) e 210 USD um passageiro só.
Supl. por pax excursão Phnag Nga desde Phuket: 145 USD (inglês) e 175 USD (espanhol los Terças, Quintas-feiras e Sábados) (mínimo 2 pessoas).
Crianças até 11 anos, 20% desconto em Triplo.
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Guardião Demônio · Chiang Rai

Templo Wat Phra Kaew · Bangkok

Bangkok

Chiang Rai

Chiang Mai

TAILÂNDIA

2

1

2 1+

9111 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 27 Outubro 2019 1.225 1.240 1.375 1.385 1.350 1.695 1.665 1.665 2.195
1 Novembro ao 16 Dezembro 2019 1.510 1.510 2.040 1.645 1.540 2.235 2.155 2.120 2.975
19 ao 22 Dezembro 2019 + 6 ao 17 Fevereiro 2020 1.590 1.590 2.120 1.735 1.645 2.310 2.290 2.255 3.205
24 ao 30 Dezembro 2019 1.800 1.800 2.235 1.925 1.810 2.515 2.600 2.620 3.565
2 ao 6 Janeiro + 9 Janeiro ao 29 Março 2020 1.510 1.510 2.040 1.645 1.540 2.235 2.155 2.120 2.975
Crianças até 11 anos, 20% desconto em Triplo.

SAÍDAS
Diárias.

ITI 9111

DIA 3 BANGKOK   CHIANG RAI PC
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar um 
avião para Chiang Rai. Chegada e bem-vindas de nossa 
guia de língua hispana. Continuação em micro ônibus e 
visita ao Triângulo de Ouro, onde se encontram as frontei-
ras de Myanmar, Laos e Tailândia ao longo do rio Mekong. 
Passeio de barco tradicional desfrutando do cotidiano das 
pessoas de Laos. Almoço em um restaurante local. Pela 
tarde, visita ao museu depois de visitar os povoados das 
poucas etnias Akha e Yao e visita ao povoado das famosas 
Mulheres girafas. Jantar e Acomodação.

DIA 4 CHIANG RAI - CHIANG MAI PC
Café da manhã. Saída do hotel para o cais e visita, de bar-
co tradicional, aos povoados das pequenas etnias Kare e 
Lahu (Muser) ao longo do rio Kok. Saída de Chiang Rai 
para Chiang Mai pela estrada. Visita do famoso templo 
branco de Wat Rong Khun. Chegada em Chiang Mai. Al-
moço. Pela tarde, visita ao complexo de templos Wat Doi 
Suthep, o mais conhecido de Chiang Mai, localizado no 
topo de uma pequena montanha a 15 Km ao Noroeste da 
cidade. Jantar e Acomodação.

DIA 5 CHIANG MAI PC
Café da manhã. Hoje faremos uma visita ao acampamento 
de elefantes onde se pode observar os animais toman-
do banho, arrastando troncos e outras proezas, faremos 
um passeio em elefante pela floresta. Saída para Mae As 
Valley e visita à granja de orquídeas Sai Nam Phung com 
a melhor seleção e um pequeno recinto de borboletas. 
Almoço em um restaurante local. Pela tarde, visita a algu-
mas fábricas de artesanato local como laqueados, sedas e 
produção de guarda-chuvas. Também se visita uma fábri-
ca de escultura de madeira com possibilidade de comprar 
antiguidades birmanesas. Jantar Kantoke, animado com 
antigas danças do Norte da Tailândia. Acomodação.

DIA 6 CHIANG MAI   BANGKOK
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para sair em avião 
com destino Bangkok. Chegada e traslado ao hotel. Resto 
do dia livre nesta apaixonante cidade. Acomodação.

DIA 7 BANGKOK
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços. ■

DIA 1 BANGKOK
Chegada em Bangkok. Assistência e traslado ao hotel. 
Resto do dia livre para conhecer uma das cidades mais 
antigas do sudeste asiático, que combina seu patrimônio 
cultural de maravilhosos templos e mercados com moder-
nos centros comerciais. Acomodação.

DIA 2 BANGKOK MP
Café da manhã. Pela manhã, visitaremos alguns dos 
templos budistas mais importantes de Bangkok. A visita 
se inicia no Wat Trimitr, o Templo do Buda de Ouro, com 
seus 5500 Kg de ouro puro; continuaremos para o Wat Po, 
o templo do Buda reclinado de 46 m, coberto com uma 
lâmina de ouro; e o Chedis dos Reis, o monumento bu-
dista mais alto do mundo. Continuaremos com a visita do 
Grande Palácio Real, antiga residência dos reis da Tailân-
dia, claro exemplo da arquitetura da antiga corte siamesa 
com suas cúpulas brilhantes em forma de agulha. Passe-
ando por seu interior, poderá contemplar a fantasia dos 
desenhos e o emblema mais sagrados do pais, o Buda Es-
meralda. Restante do dia livre. Jantar tradicional tailandês 
incluído no Silom Village, um autêntico povoado tailandês 
no centro de Bangkok (não inclui traslados). Acomodação.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Passagem de avião Bangkok / Chiang Rai  
e Chiang Mai / Bangkok na classe turista. 

·  Assistência na chegada em Bangkok.
·  Traslados conforme itinerário.
·  6 pernoites nos hotéis indicados. 
·  Refeições conforme itinerário.
·  Visitas em Bangkok com guias de língua hispana e guia 
acompanhante de língua hispana durante o recorrido em 
Chiang Rai e Chiang Mai.

·  Assistência de nosso representante durante sua estadia.
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  O itinerário corresponde com a saída das Quintas-feiras  
e Domingos. Resto dos dias de saídas, ver itinerário  
no nosso site www.specialtours.com.

·  Ver informações em página 133.

9111

Triângulo de Ouro
7 dias / 7 refeições   desde

 1.225$

VALOR AGREGADO SPECIAL TOURS
·  Jantar tradicional Thai incluída no Silom Village,  
um autêntico povoado Thai no centro de Bangkok.  
Os traslados não estão incluídos.

· Visita ao povoado das famosas Mulheres Girafa.
·  Jantar Kantoke em Chiang Mai.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Bangkok Furama Silom 3* (Tentação) 
 Amara Bangkok / Holiday Inn Silom 4* (Seleção) 
 Pullman Bangkok Hotel G 5* (Luxo)
Chiang Rai Phowadol Resort & Spa 3*S (Tentação) 
 The Legend 4* (Seleção) 
 Le Meridien / The Riverie by Katathani 5* (Luxo)
Chiang Mai Holiday Inn 4*(Tentação) 
 Holiday Inn 4*(Seleção) 
 Le Meridien / Siripanna Villa Resort & Spa 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.
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Praia de Phuket

ITI 9111-P / 9111-PB / 9111-PH / 9111-PHB

9111-PH

Extensão Phuket e Phi Phi
10 dias / 7 refeições  2.185$

9111-P

Extensão Phuket
9 dias / 7 refeições desde

 1.635$
DIAS 1 AO 5 IGUAIS QUE ITI. 9111

DIA 6 CHIANG MAI   PHUKET 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para sair em avião com destino Phuket. Chegada 
e traslado ao hotel. Acomodação. 

DIA 7 PHUKET 
Café da manhã. Dia livre para desfrutar das praias. Sugerimos uma visita opcional a  
Phnag Nga, a famosa ilha de James Bond. Acomodação. 

DIA 8 PHUKET 
Café da manhã. Dia livre para desfrutar das maravilhosas praias da região ou realizar uma 
visita opcional às Ilhas Phi Phi. Acomodação.

DIA 9 PHUKET 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

POSSIBILIDADE DE ADICIONAR 1 NOITE EXTRA EM BANGKOK (COM VOOS E TRASLADOS)

9111-PB

10 dias / 7 refeições desde
 2.010$

DIA 9 PHUKET   BANGKOK 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião para Bangkok. Chegada, tras-
lado ao hotel e resto do dia livre. Acomodação. 

DIA 10 BANGKOK 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços.. ■

DIAS 1 AO 5 IGUAIS QUE ITI. 9111

DIA 6 CHIANG MAI   PHUKET
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para sair em avião com destino Phuket. Chegada 
e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 7 PHUKET   PHI PHI
Café da manhã. Traslado ao porto e saída de ferry de linha regular para Phi-Phi. Chegada, 
traslado ao hotel e Acomodação. 

DIA 8 PHI PHI
Café da manhã. Dia livres para desfrutar das maravilhosas praias da ilha, praticar espor tes 
como mergulho, snorkel, etc. Acomodação.

DIA 9 PHI PHI   PHUKET 
Café da manhã. Traslado de saída para pegar o ferry de linha regular para Phuket. Ao 
chegar, traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 10 PHUKET 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

POSSIBILIDADE DE ADICIONAR 1 NOITE EXTRA EM BANGKOK (COM VOOS E TRASLADOS)

9111-PHB

11 dias / 7 refeições desde
 2.560$

DIA 10 PHUKET   BANGKOK 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião para Bangkok. Chegada, tras-
lado ao hotel e resto do dia livre. Acomodação. 

DIA 11 BANGKOK 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

NOSSO PREÇO INCLUI
Todo o incluído no itinerario 9111 e adicionalmente:
·  9111-P: Passagem de avião Chiang Mai / Phuket na classe 
Turista. 9111-PB: adicionalmente passagem de avião 
Phuket / Bangkok na classe Turista. 

·  9111-PH: Passagem de avião Chiang Mai / Phuket na classe Turista 
e ferry de linha regular Phuket / Phi Phi. 9111-PHB: adicionalmente 
passagem de avião Phuket / Bangkok na classe Turista.

·  Traslados conforme itinerário.
·  3 a 5 pernoites nos hotéis indicados ou similares acordo com 
o itinerário escolhido.

OBSERVAÇÕES
·  O voo Chiang Mai ao Phuket poderá ser feito vía Bangkok. 
· Ver informações na página 133.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Phuket Best Western Patong 3* (Tentação) 
 Ibis Patong 3* (Tentação) 
 Old Phuket 4* (Seleção) 
 Pullman Arcadia / Movenpick 5* (Luxo)
Phi Phi Phi Phi Island Village 4* (Tentação/Seleção) 
 Zeavola Resort 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

9111-PH - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 ao 23 Abril 2019 2.280 2.235 3.110
24 Abril ao 25 Outubro 2019 2.185 2.155 2.860
26 ao 31 Outubro 2019 2.400 2.330 3.295
1 Novembro ao 11 Dezembro 2019 2.685 2.600 3.960
5 Janeiro ao 5 Fevereiro 2020 2.705 2.600 4.075
6 ao 17 Fevereiro 2020 2.785 2.685 4.160
18 Fevereiro ao 29 Março 2020 2.705 2.600 4.075
Supl. por pax iti. 9111-PHB 375 375 480
Noite adicional Phuket: 
• Abril a Outubro 40 40 85
• Novembro a Março 50 50 105

9111-PH - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 ao 23 Abril 2019 2.465 2.350 3.440
24 Abril ao 25 Outubro 2019 2.340 2.265 3.205
26 ao 31 Outubro 2019 2.570 2.445 3.620
1 Novembro ao 11 Dezembro 2019 2.830 2.630 4.160
5 Janeiro ao 5 Fevereiro 2020 2.810 2.675 4.265
6 ao 17 Fevereiro 2020 2.900 2.775 4.335
18 Fevereiro ao 29 Março 2020 2.810 2.675 4.265
Supl. por pax iti. 9111-PHB 415 405 560
Noite adicional Phuket:
• Abril a Outubro 75 75 155
• Novembro a Março 85 85 165

9111-PH - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 ao 23 Abril 2019 2.870 2.860 4.140
24 Abril ao 25 Outubro 2019 2.870 2.860 4.140
26 ao 31 Outubro 2019 3.275 3.120 4.910
1 Novembro ao 11 Dezembro 2019 3.765 3.580 5.690
5 Janeiro ao 5 Fevereiro 2020 3.815 3.630 5.835
6 ao 17 Fevereiro 2020 3.950 3.765 6.065
18 Fevereiro ao 29 Março 2020 3.815 3.630 5.835
Supl. por pax iti. 9111-PHB 445 445 595
Noite adicional Phuket:
• Abril a Outubro 95 100 200
• Novembro a Março 185 190 375

Preços não válidos do 11 Dezembro ao 6 Janeiro, consultar.
Crianças até 11 anos, 15% desconto em Triplo.

9111-P - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 25 octubre 2019 1.635 1.665 1.945
26 ao 31 Outubro 2019 1.780 1.770 2.185
1 Nov ao 15 Dez 2019 + 5 Jan ao 5 Fev 2020 2.060 2.040 2.850
6 ao 17 Fevereiro 2020 2.140 2.130 2.965
18 Fevereiro ao 29 Março 2020 2.060 2.050 2.880
Supl. por pax iti. 9111-PB 375 375 480
Noite adicional Phuket: 
• Abril a Outubro 40 40 85
• Novembro a Março 50 50 105

9111-P - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 25 octubre 2019 1.820 1.790 2.310
26 ao 31 Outubro 2019 1.935 1.895 2.540
1 Novembro ao 15 Dezembro 2019 2.195 2.080 3.080
6 ao 17 Fevereiro 2020 2.350 2.225 3.285
5 Jan ao 5 Fev + 18 Fev ao 29 Mar 2020 2.255 2.120 3.215
Supl. por pax iti. 9111-PB 415 405 560
Noite adicional Phuket: 
• Abril a Outubro 75 75 155
• Novembro a Março 85 85 165

9111-P - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 25 octubre 2019 2.265 2.255 3.160
26 ao 31 Outubro 2019 2.380 2.380 3.370
1 Novembro ao 15 Dezembro 2019 2.870 2.840 4.150
6 ao 17 Fevereiro 2020 3.130 3.035 5.325
5 Jan ao 5 Fev + 18 Fev ao 29 Mar 2020 2.995 2.900 4.690
Supl. por pax iti. 9111-PB 445 445 595
Noite adicional Phuket: 
• Abril a Outubro 95 100 200
• Novembro a Março 185 190 375

Preços não válidos do 11 Dezembro ao 6 Janeiro, consultar.
Crianças até 11 anos, 15% desconto em Triplo.

SAÍDAS
Terças, Quintas-feiras, Sábados e Domingos.
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Ruínas no Parque Histórico · Sukhothai

Bangkok

Chiang Rai

Chiang Mai

Ayutthaya

Phayao

TAILÂNDIA

1

1

2

3 1+

Sukhothai

(Iti. 9123)

SAÍDAS
Iti. 9123: Terças-feiras.
Iti. 9123-B: Terças e Quintas-feiras.

ITI 9123 / 9123-B

Sri. Almoço em restaurante local. Após vamos dirigir-nos 
até Chiang Rai fazendo uma paragem na cidade de Phayao, 
que se extende quase na sua totalidade sobre a margem 
oeste do lago e que tem uma bela avenida costeira, onde 
parar para tirar fotografias ou simplesmente caminhar pelo 
parque costeiro. Chegada a Chiang Rai. Acomodação.

DIA 6 CHIANG RAI - TRIÂNGULO DE OURO - CHIANG MAI MP
Café da manhã. Saída para visitar alguns grupos étnicos 
como o povo “Akha” do Tibete, conhecidos pelos seus fa-
tos coloridos, o povo “Yao” de China e também en Long 
Neck Karen Village (Mulheres Girafa), com os numerosos 
anéis de bronze no pescoço. À continuação vamos visitar 
o Triângulo de Ouro, ponto de união entre Lao, Birmânia e 
Tailândia. Passeio em barco através do Triângulo de Ouro. 
À continuação vamos visitar a Casa do Ópio. Almoço em 
resturante local. Durante a tarde vamos visitar o Wat Rong 
Kun, o Templo Branco, que simboliza a pureza do budismo 
com a sua cor branca brilhante e decoração dos espelhos. 
Depois, transfer até Chiang Mai através da bela paisagem 
da selva tropical. Chegada a Chiang Mai. Acomodação.

DIA 7 CHIANG MAI PC
Café da manhã. Saída pra chegar ao Santuário de Ele-
fantes. Vamos aprender um pouco sobre os elefantes, 
levando roupa Karen tradicional. Vamos ter a oportunida-
de de oferecer bananas e cana de açucar para alimentar 
os elefantes e caminar através do santuário onde vamos 
ouvir as suas histórias. Também vamos desfrutar de uma 
banho com os elefantes. Almoço. Regresso a Chiang Mai e 
visita ao principal Templo do Norte: o Wat Doi Suthep, um 
lugar sagrado e respeitado pelos tailandeses desde a mais 
de 1.200 anos. Durante a tarde vamos disfrutar do Jantar 
Kantoke, um jantar típico Thai acompanhado de danças 
antigas do Norte da Tailândia. Acomodação.

DIA 8 CHIANG MAI
Café da manhã. Transfer até o aeroporto para embarcar no 
voo até o seu próximo destino. Fim dos nossos serviços. ■

POSSIBILIDADE DE ADICIONAR 1 NOITE EXTRA EM BANGKOK (COM 
VOOS E TRASLADOS)

9123-B

9 dias / 6 refeições desde
 1.415$

DIAS 1 AO 7 IGUAIS QUE ITI. 9123

DIA 8 CHIANG MAI   BANGKOK
Café da manhã. Transfer até ao eroporto para embarcar 
no voo com destino a Bangkok. Chegada e transfer até o 
hotel. Resto do dia livre. Acomodação.

DIA 9 BANGKOK
Café da manhã. Transfer até o aeroporto. Fim dos nossos 
serviços. ■

DIA 1 BANGKOK
Chegada e transfer até o hotel. Resto do dia livre para co-
nhecer uma das cidades mais antigas do sudeste asiático. 
Acomodação.

DIA 2 BANGKOK MP
Café da manhã. Visita de dia completo. Vamos visitar o 
templo Wat Saket e o Monte Dourado. Continuamos até 
o Grande Palácio Real, um dos mais belos exemplos das 
cortes do Siam. Antigamente era utilizado como residên-
cia dos Reis da Tailândia. Aqui vai poder admirar palácios 
usados em ocasiões distintas: o palácio dos funerais, o pa-
lácio das recepções, a sala do trono, a sala da coroação, a 
casa dos convidados reais e o maravilho templo do Buda 
Esmeralda. Continuamos até Wat Pho, o grande complexo 
real de templos que alberda um Buda Reclinado com 46 m 
de comprimento e os Chedis (túmulos) dos reis. Um dos 
templos mais antigos de Bangkok, o Wat Pho, foi declara-
do mosteiro real durante o reinado do rei Rama I. À con-
tinuação vamos dar um emocionante passeio em Tuk Tuk 
desde o templo até o restaurante reservado para Almoço 
no restaurante Supathra Riverhouse, situado nas margens 
do rio Chao Phraya. Após o almoço vamos embarcar em 
uma “Long Tail”, uma embarcação típica de cauda lar-
ga, para desfrutar de uma passeio através dos canais de 
Thomburi. Depois, vamos visitar o Wat Arun, o Templo do 
Amanhecer e um dos simbolos da cidade. Seguimos em 
barco até Asiatique The Riverfront, um mercado nocturno 
ao largo do rio, onde vamos poder disfrutar de tempo livre 
para fazer compras, passear ou jantar em dos seus diver-
sos e variados restaurantes (jantar não incluido). Regresso 
ao hotel será efectuado de forma individual. Acomodação.

DIA 3 BANGKOK
Café da manhã. Dia livre. Se desejar de forma opcional po-
derá fazer uma excursão ao Damnoen Saduak, o mercado 
flutuante mais colorido do reino, onde se podem encon-
trar todo o tipo de productos típicos, situado a 110 Km de 
Bangkok, o tour inclui a visita à Pagoda Gigante de Phra 
Pathom Chedi em Nakorn Pathom, a maior do Oriente e 
mais importante centro budista desde o século VI e o al-
moço Thai onde se pode ver uma pequena amostra da 
culta, desporto e danças típicas. Acomodação.

DIA 4 BANGKOK - AYUTHAYA - SUKHOTHAI MP
Café da manhã. Saída por estrada em direção a Ayut-
thaya. Visita ao Parque Histórico de Ayutthaya e os seus 
templos maravilhosos. Visita aos principais templos: o 
Wat Chaiwathanaram e o Wat Phra Srisampetch. Almoço 
em restaurante local. Durante a tarde, saída em direção a 
Sukhothai. Chegada e Acomodação.

DIA 5 SUKHOTHAI - PHAYAO - CHIANG RAI MP
Café da manhã. Saída de manhã cedo em direção ao 
Parque Arqueológico de Sukhothai, a primeira capital do 
Reino de Siam no século XIII, e actualmente Património da 
Humanidade da UNESCO. Visita aos principais templos do 
parque, como o Wat Srisawai, o Wat Maha Dhat, o Wat Sra 

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Tour regular Exclusivo Special Tours com saídas garantidas 
com um mínimo de 2 pessoas.

·  Bilhete de avião Bangkok-Chiang Rai; e adicionalmente para 
iti 9113-B bilhete de avião Chiang mai-Bangkok em classe 
Turística.

·  Assistente de fala hispana à chegada em Bangkok.
·  Transferes conforme itinerário.
·  6 / 7 noites de acomodação nos hotéis indicados ou similares 
em função do itinerário escolhido.

·  Refeições conforme itinerário.
·  Visitas indicadas em itinerário com guia acompanhante de 
fala hispana nos dias 4 ao 7 e guias locais de fala hispana 
em Bangkok.

·  Assistente do nosso representante durante a sua estadia.
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  A ordem das visitas pode ser alterada. 
·  Ver informações e hotéis em páginas 133 e 134.

9123

Belezas da Tailândia
8 dias / 6 refeições   desde

 1.155$

VALOR AGREGADO SPECIAL TOURS
·  Ver todos os VALORES AGREGADOS em página 134.

9123 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 Abril ao 22 Outubro 2019 1.155 1.145 1.445
29 Outubro 2019 1.260 1.260 1.570
5 Novembro 2019 1.290 1.290 1.635
12 Novembro 2019 a 24 Março 2020 1.260 1.260 1.570
Suplemento por pax iti. 9123-B 260 260 300

9123 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 Abril ao 22 Outubro 2019 1.300 1.300 1.735
29 Outubro 2019 1.415 1.415 1.880
5 Novembro 2019 1.550 1.550 2.050
12 Novembro 2019 a 24 Março 2020 1.415 1.415 1.880
Suplemento por pax iti. 9123-B 290 290 375

9123 - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 Abril ao 22 Outubro 2019 1.500 1.500 2.165
29 Outubro 2019 1.685 1.685 2.415
5 Novembro 2019 1.810 1.810 2.570
12 Novembro 2019 a 24 Março 2020 1.685 1.685 2.415
Suplemento 24 Dezembro 2019 75 75 145
Suplemento por pax iti. 9123-B 310 310 425

Crianças até 11 anos, 20% desconto em Triplo.
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Panorâmica de Phi Phi · Tailândia

ITI 9123-P / 9123-PB / 9123-PH / 9123-PHB

9123-PH

Extensão Phuket e Phi Phi
12 dias / 6 refeições desde

 2.195$

9123-P

Extensão Phuket
11 dias / 6 refeições desde

 1.655$
DIAS 1 AO 7 IGUAIS QUE ITI. 9123

DIA 8 CHIANG MAI   PHUKET 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para sair em avião com destino Phuket. Chegada 
e traslado ao hotel. Acomodação. 

DIA 9 PHUKET 
Café da manhã. Dia livre para desfrutar das praias. Sugerimos uma visita opcional a  
Phnag Nga, a famosa ilha de James Bond. Acomodação. 

DIA 10 PHUKET 
Café da manhã. Dia livre para desfrutar das maravilhosas praias da região ou realizar uma 
visita opcional às Ilhas Phi Phi. Acomodação.

DIA 11 PHUKET 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

POSSIBILIDADE DE ADICIONAR 1 NOITE EXTRA EM BANGKOK (COM VOOS E TRASLADOS)

9123-PB

12 dias / 6 refeições  2.030$

DIA 11 PHUKET   BANGKOK 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião para Bangkok. Chegada, tras-
lado ao hotel e resto do dia livre. Acomodação. 

DIA 12 BANGKOK 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

DIAS 1 AO 7 IGUAIS QUE ITI. 9123

DIA 8 CHIANG MAI   PHUKET
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para sair em avião com destino Phuket. Chegada 
e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 9 PHUKET   PHI PHI
Café da manhã. Traslado ao porto e saída de ferry de linha regular para Phi-Phi. Chegada, 
traslado ao hotel e Acomodação. 

DIA 10 PHI PHI
Café da manhã. Dia livres para desfrutar das maravilhosas praias da ilha, praticar espor tes 
como mergulho, snorkel, etc. Acomodação.

DIA 11 PHI PHI   PHUKET 
Café da manhã. Traslado de saída para pegar o ferry de linha regular para Phuket. Ao 
chegar, traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 12 PHUKET 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

POSSIBILIDADE DE ADICIONAR 1 NOITE EXTRA EM BANGKOK (COM VOOS E TRASLADOS)

9123-PHB

13 dias / 6 refeições desde
 2.570$

DIA 12 PHUKET   BANGKOK 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião para Bangkok. Chegada, tras-
lado ao hotel e resto do dia livre. Acomodação. 

DIA 13 BANGKOK 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

9123-PH - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 ao 23 Abril 2019 2.290 2.235 3.275
30 Abril ao 22 Outubro 2019 2.195 2.155 3.025
29 Outubro 2019 2.525 2.445 3.590
5 Novembro 2019 2.560 2.475 3.650
12 Novembro ao 10 Dezembro 2019 2.525 2.445 3.590
7 Janeiro ao 24 Março 2020 2.550 2.445 3.700
Supl. por pax iti. 9123-PHB 375 375 480
Noite adicional Phuket: 
• Abril a Outubro 40 40 85
• Novembro a Março 50 50 105

9123-PH - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 ao 23 Abril 2019 2.475 2.390 3.580
30 Abril ao 22 Outubro 2019 2.350 2.310 3.340
29 Outubro 2019 2.695 2.600 3.900
5 Novembro 2019 2.830 2.735 4.065
12 Novembro ao 10 Dezembro 2019 2.695 2.600 3.900
7 Janeiro ao 24 Março 2020 2.675 2.640 4.005
Supl. por pax iti. 9123-PHB 415 405 560
Noite adicional Phuket: 
• Abril a Outubro 75 75 155
• Novembro a Março 85 85 165

9123-PH - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 ao 23 Abril 2019 2.800 2.785 4.200
30 Abril ao 22 Outubro 2019 2.800 2.785 4.200
29 Outubro 2019 3.390 3.235 5.220
5 Novembro 2019 3.515 3.360 5.375
12 Novembro ao 10 Dezembro 2019 3.390 3.235 5.220
7 Janeiro ao 24 Março 2020 3.440 3.285 5.365
Supl. por pax iti. 9123-PHB 445 445 595
Noite adicional Phuket: 
• Abril a Outubro 95 100 200
• Novembro a Março 185 190 375

Preços não válidos do 11 Dezembro ao 6 Janeiro, consultar.
Crianças até 11 anos, 15% desconto em Triplo.

9123-P - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 Abril ao 22 Outubro 2019 1.655 1.675 2.120
29 Outubro 2019 1.915 1.895 2.485
5 Novembro 2019 1.945 1.925 2.550
12 Novembro ao 10 Dezembro 2019 1.915 1.895 2.485
17 Dezembro 2019 ao 24 Março 2020 1.915 1.905 2.515
Supl. por pax iti. 9123-PB 375 375 480
Noite adicional Phuket: 
• Abril a Outubro 40 40 85
• Novembro a Março 50 50 105

9123-P - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 Abril ao 22 Outubro 2019 1.840 1.840 2.455
29 Outubro 2019 2.070 2.060 2.830
5 Novembro 2019 2.205 2.195 2.995
12 Novembro ao 10 Dezembro 2019 2.070 2.060 2.830
17 Dezembro 2019 ao 24 Março 2020 2.130 2.100 2.965
Supl. por pax iti. 9123-PB 415 405 560
Noite adicional Phuket: 
• Abril a Outubro 75 75 155
• Novembro a Março 85 85 165

9123-P - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 Abril ao 22 Outubro 2019 2.205 2.195 3.235
29 Outubro 2019 2.505 2.505 3.690
5 Novembro 2019 2.630 2.630 3.850
12 Novembro ao 10 Dezembro 2019 2.505 2.505 3.690
17 Dezembro 2019 ao 24 Março 2020 2.630 2.570 4.005
Supl. por pax iti. 9123-PB 445 445 595
Noite adicional Phuket: 
• Abril a Outubro 95 100 200
• Novembro a Março 185 190 375

Preços não válidos do 11 Dezembro ao 6 Janeiro, consultar.
Crianças até 11 anos, 15% desconto em Triplo.

NOSSO PREÇO INCLUI
Todo o incluído no itinerário 9123 e adicionalmente: 
·  9123-P: Passagem de avião Chiang Mai / Phuket na classe 
Turista. 9123-PB: adicionalmente passagem de avião 
Phuket / Bangkok na classe Turista. 

·  9123-PH: Passagem de avião Chiang Mai / Phuket na classe 
Turista e ferry de linha regular Phuket / Phi Phi / Phuket.  
9123-PHB: adicionalmente passagem de avião 
Phuket / Bangkok na classe Turista. 

·  Traslados conforme itinerário. 
·  3 a 5 pernoites nos hotéis indicados ou similares acordo com 
o itinerário escolhido.

OBSERVAÇÕES
·  O voo Chiang Mai ao Phuket poderá ser feito vía Bangkok. 
·  Ver informações e hotéis em páginas 133 e 134.

SAÍDAS
Terças-feiras.
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Ponte sobre o rio Kwai · Kanchanaburi
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TAILÂNDIA
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(Iti. 9124)
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SAÍDAS
Iti. 9124: Terças-feiras.
Iti. 9124-B: Terças e Quartas-feiras.

ITI 9124 / 9124-B

moço em restaurante local. Saída por estrada até Chiang Rai 
relizando uma parada na cidade de Phayao, que se extende 
quase na sua totalidade sobre a margem oeste do lago, com 
uma avenida bela junto à costa onde poderá parar para tirar 
fotografias ou simplesmente caminhar um pouco pela zona 
costeira. Chegada a Chiang Rai. Acomodação.

DIA 6 CHIANG RAI - TRIÂNGULO DE OURO - CHIANG MAI MP
Café da manhã. Saída para visitar alguns grupos étnicos 
como o povo “Akha” do Tibete, conhecidos pelos seus fa-
tos coloridos, o povo “Yao” de China e também en Long 
Neck Karen Village (Mulheres Girafa), com os numerosos 
anéis de bronze no pescoço. À continuação vamos visitar 
o Triângulo de Ouro, ponto de união entre Lao, Birmânia e 
Tailândia. Passeio em barco através do Triângulo de Ouro. 
À continuação vamos visitar a Casa do Ópio. Almoço em 
resturante local. Durante a tarde vamos visitar o Wat Rong 
Kun, o Templo Branco, que simboliza a pureza do budismo 
com a sua cor branca brilhante e decoração dos espelhos. 
Depois, transfer até Chiang Mai através da bela paisagem 
da selva tropical. Chegada a Chiang Mai. Acomodação.

DIA 7 CHIANG MAI PC
Café da manhã. Saída pra chegar ao Santuário de Ele-
fantes. Vamos aprender um pouco sobre os elefantes, 
levando roupa Karen tradicional. Vamos ter a oportunida-
de de oferecer bananas e cana de açucar para alimentar 
os elefantes e caminar através do santuário onde vamos 
ouvir as suas histórias. Também vamos desfrutar de uma 
banho com os elefantes. Almoço. Regresso a Chiang Mai e 
visita ao principal Templo do Norte: o Wat Doi Suthep, um 
lugar sagrado e respeitado pelos tailandeses desde a mais 
de 1.200 anos. Durante a tarde vamos disfrutar do Jantar 
Kantoke, um jantar típico Thai acompanhado de danças 
antigas do Norte da Tailândia. Acomodação.

DIA 8 CHIANG MAI
Café da manhã. Transfer até o aeroporto para embarcar no 
voo até o seu próximo destino. Fim dos nossos serviços. ■

POSSIBILIDADE DE ADICIONAR 1 NOITE EXTRA EM BANGKOK (COM 
VOOS E TRASLADOS)

9124-B

9 dias / 7 refeições desde
 1.445$

DIAS 1 AO 7 IGUAIS QUE ITI. 9124

DIA 8 CHIANG MAI   BANGKOK
Café da manhã. Transfer até ao eroporto para embarcar 
no voo com destino a Bangkok. Chegada e transfer até o 
hotel. Resto do dia livre. Acomodação.

DIA 9 BANGKOK
Café da manhã. Transfer até o aeroporto. Fim dos nossos 
serviços. ■

DIA 1 BANGKOK 
Chegada e transfer até o hotel. Resto do dia livre para co-
nhecer uma das cidades mais antigas do sudeste asiático. 
Acomodação.

DIA 2 BANGKOK MP
Café da manhã. Visita de dia completo. Vamos visitar o 
templo Wat Saket e o Monte Dourado. Continuamos até 
o Grande Palácio Real, um dos mais belos exemplos das 
cortes do Siam. Antigamente era utilizado como residên-
cia dos Reis da Tailândia. Aqui vai poder admirar palácios 
usados em ocasiões distintas: o palácio dos funerais, o pa-
lácio das recepções, a sala do trono, a sala da coroação, a 
casa dos convidados reais e o maravilho templo do Buda 
Esmeralda. Continuamos até Wat Pho, o grande complexo 
real de templos que alberda um Buda Reclinado com 46 m 
de comprimento e os Chedis (túmulos) dos reis. Um dos 
templos mais antigos de Bangkok, o Wat Pho, foi declara-
do mosteiro real durante o reinado do rei Rama I. À con-
tinuação vamos dar um emocionante passeio em Tuk Tuk 
desde o templo até o restaurante reservado para Almoço 
no restaurante Supathra Riverhouse, situado nas margens 
do rio Chao Phraya. Após o almoço vamos embarcar em 
uma “Long Tail”, uma embarcação típica de cauda lar-
ga, para desfrutar de uma passeio através dos canais de 
Thomburi. Depois, vamos visitar o Wat Arun, o Templo do 
Amanhecer e um dos simbolos da cidade. Seguimos em 
barco até Asiatique The Riverfront, um mercado nocturno 
ao largo do rio, onde vamos poder disfrutar de tempo livre 
para fazer compras, passear ou jantar em dos seus diver-
sos e variados restaurantes (jantar não incluido). Regresso 
ao hotel será efectuado de forma individual. Acomodação.

DIA 3 BANGKOK - RIO KWAI - AYUTHAYA MP
Café da manhã. Saída por estrada até à provincia de Kan-
chanaburi, a 150 Km de Bangkok. Esta provincia é uma zona 
agrícola com cana de açucar, campos de arroz e plantações 
de ananás, que são uma parte importante da paisagem rural 
tailandês. Visitaremos o famoso “Ponte sobre o rio Kwai”, 
construído pelos prisioneiros aliados durante a 2ª Guerra 
Mundial. Continuamos com a visita ao “Jeath Museum”. Al-
moço em restaurante local. Durante a tarde vamos ao “Me-
morial Hellfire Pass”: uma parte do ferrocarril da morte que 
foi construido cruelmente pelos prisioneiros durante a 2ª 
Guerra Mundial. Continuamos até Ayutthaya. Acomodação.

DIA 4 AYUTHAYA - SUKHOTHAI MP
Café da manhã. Saída para visitar o Parque Histórico de 
Ayutthaya e os seus maravilhosos templos. Visita aos prin-
cipais templos: o Wat Chaiwathanaram e o Wat Phra Sri-
sampetch. Almoço em restaurante local. Durante a tarde, 
saída em direção a Sukhothai. Chegada e Acomodação.

DIA 5 SUKHOTHAI - PHAYAO - CHIANG RAI MP
Café da manhã. Saída de manhã cedo para ir até o parque 
arqueológico de Sukhothai, Património da Humanidade 
pela UNESCO. Visita aos principais templos do parque, 
como o Wat Srisawai, o Wat Maha Dhat, o Wat Sra Sri. Al-

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Tour regular Exclusivo Special Tours com saídas garantidas 
com um mínimo de 2 pessoas.

·  Em iti. 9124-B passagem de avião Chiang Mai-Bangkok em 
classe Turística.

·  Assistente de fala hispana ao chegar a Bangkok.
·  Traslados conforme itinerário.
·  7 / 8 noite de acomodação nos hotéis indicados ou similares 
em função do itinerário escolhido.

·  Refeições conforme itinerário
·  Visitas conforme itinerário com guia acompanhante de fala 
hispana dos dias 3 ao 7 e guias locais de fala hispana em 
Bangkok. 

·  Assistência do nossos representante durante a nossa estadia.
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Ver itinerário 9124-B, saída Quartas-feiras, em nosso site  
www.specialtours.com.

·  A ordem das visitas pode ser modificada. 
·  Ver informações e hotéis em páginas 133 e 134.

9124

Norte de Tailândia ao Completo
8 dias / 7 refeições   desde

 1.185$

VALOR AGREGADO SPECIAL TOURS
·  Ver todos os VALORES AGREGADOS em página 134.

9124 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
4 Abril 22 Outubro 2019 1.185 1.185 1.485
29 Outubro 2019 1.320 1.320 1.635
5 Novembro 2019 1.350 1.350 1.695
12 Novembro 2019 ao 24 Março 2020 1.320 1.320 1.635
Suplemento por pax iti. 9124-B 260 260 300

9124 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
4 Abril 22 Outubro 2019 1.320 1.320 1.725
29 Outubro 2019 1.445 1.445 1.880
5 Novembro 2019 1.580 1.580 2.040
12 Novembro 2019 ao 24 Março 2020 1.445 1.445 1.880
Suplemento por pax iti. 9124-B 290 290 375

9124 - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
4 Abril 22 Outubro 2019 1.520 1.520 2.110
29 Outubro 2019 1.705 1.705 2.360
5 Novembro 2019 1.830 1.830 2.525
12 Novembro 2019 ao 24 Março 2020 1.705 1.705 2.360
Suplemento 24 Dezembro 2019 75 75 145
Suplemento por pax iti. 9124-B 310 310 425

Crianças até 11 anos, 20% desconto em Triplo.
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Embarcações tradicionais · Phi Phi

ITI 9124-P / 9124-PB / 9124-PH / 9124-PHB

9124-PH

Extensão Phuket e Phi Phi
12 dias / 7 refeições desde

 2.245$

9124-P

Extensão Phuket
11 dias / 7 refeições desde

 1.695$
DIAS 1 AO 7 IGUAIS QUE ITI. 9124

DIA 8 CHIANG MAI   PHUKET 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para sair em avião com destino Phuket. Chegada 
e traslado ao hotel. Acomodação. 

DIA 9 PHUKET 
Café da manhã. Dia livre para desfrutar das praias. Sugerimos uma visita opcional a  
Phnag Nga, a famosa ilha de James Bond. Acomodação. 

DIA 10 PHUKET 
Café da manhã. Dia livre para desfrutar das maravilhosas praias da região ou realizar uma 
visita opcional às Ilhas Phi Phi. Acomodação.

DIA 11 PHUKET 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

POSSIBILIDADE DE ADICIONAR 1 NOITE EXTRA EM BANGKOK (COM VOOS E TRASLADOS)

9124-PB

12 dias / 7 refeições  2.070$

DIA 11 PHUKET   BANGKOK 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião para Bangkok. Chegada, tras-
lado ao hotel e resto do dia livre. Acomodação. 

DIA 12 BANGKOK 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

DIAS 1 AO 7 IGUAIS QUE ITI. 9124

DIA 8 CHIANG MAI   PHUKET
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para sair em avião com destino Phuket. Chegada 
e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 9 PHUKET   PHI PHI
Café da manhã. Traslado ao porto e saída de ferry de linha regular para Phi-Phi. Chegada, 
traslado ao hotel e Acomodação. 

DIA 10 PHI PHI
Café da manhã. Dia livres para desfrutar das maravilhosas praias da ilha, praticar espor tes 
como mergulho, snorkel, etc. Acomodação.

DIA 11 PHI PHI   PHUKET 
Café da manhã. Traslado de saída para pegar o ferry de linha regular para Phuket. Ao 
chegar, traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 12 PHUKET 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

POSSIBILIDADE DE ADICIONAR 1 NOITE EXTRA EM BANGKOK (COM VOOS E TRASLADOS)

9124-PHB

13 dias / 7 refeições desde
 2.620$

DIA 12 PHUKET   BANGKOK 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião para Bangkok. Chegada, tras-
lado ao hotel e resto do dia livre. Acomodação. 

DIA 13 BANGKOK 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

NOSSO PREÇO INCLUI
Todo o incluído no itinerario 9124 e adicionalmente: 
·  9124-P: Passagem de avião Chiang Mai / Phuket na classe 
Turista. 9124-PB: adicionalmente passagem de avião 
Phuket / Bangkok na classe Turista. 

·  9124-PH: Passagem de avião Chiang Mai / Phuket na classe 
Turista e ferry de linha regular Phuket / Phi Phi / Phuket.  
9124-PHB: adicionalmente passagem de avião 
Phuket / Bangkok na classe Turista. 

·  Traslados conforme itinerário. 
·  3 a 5 pernoites nos hotéis indicados ou similares acordo com 
o itinerário escolhido.

OBSERVAÇÕES
·  O voo Chiang Mai ao Phuket poderá ser feito vía Bangkok. 
·  Ver informações e hotéis em páginas 133 e 134.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Phuket Best Western Patong 3* (Tentação) 
 Old Phuket 4* (Seleção) 
 Renaissance / Pullman Arcadia  5* (Luxo)
Phi Phi Phi Phi Island Village 4* (Tentação/Seleção) 
 Zeavola Resort 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

SAÍDAS
Terças-feiras.

9124-PH - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 ao 23 Abril 2019 2.340 2.290 3.330
30 Abril ao 22 Outubro 2019 2.245 2.205 3.080
29 Outubro 2019 2.600 2.515 3.660
5 Novembro 2019 2.630 2.550 3.725
12 Novembro ao 10 Dezembro 2019 2.600 2.515 3.660
7 Janeiro ao 24 Março 2020 2.620 2.515 3.775
Supl. por pax iti. 9114-PHB 375 375 480
Noite adicional Phuket: 
• Abril a Outubro 40 40 85
• Novembro a Março 50 50 105

9124-PH - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 ao 23 Abril 2019 2.505 2.425 3.580
30 Abril ao 22 Outubro 2019 2.380 2.340 3.340
29 Outubro 2019 2.735 2.640 3.910
5 Novembro 2019 2.870 2.775 4.065
12 Novembro ao 10 Dezembro 2019 2.735 2.640 3.910
7 Janeiro ao 24 Março 2020 2.715 2.685 4.015
Supl. por pax iti. 9114-PHB 415 405 560
Noite adicional Phuket: 
• Abril a Outubro 75 75 155
• Novembro a Março 85 85 165

9124-PH - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 ao 23 Abril 2019 2.830 2.820 4.160
30 Abril ao 22 Outubro 2019 2.830 2.820 4.160
29 Outubro 2019 3.420 3.265 5.345
5 Novembro 2019 3.545 3.390 5.180
12 Novembro ao 10 Dezembro 2019 3.420 3.265 6.615
7 Janeiro ao 24 Março 2020 3.475 3.320 5.325
Supl. por pax iti. 9114-PHB 445 445 595
Noite adicional Phuket: 
• Abril a Outubro 95 100 200
• Novembro a Março 185 190 375

Preços não válidos do 11 Dezembro ao 6 Janeiro, consultar.
Crianças até 11 anos, 15% desconto em Triplo.

9124-P - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 Abril ao 22 Outubro 2019 1.695 1.715 2.165
29 Outubro 2019 1.975 1.955 2.550
5 Novembro 2019 2.005 1.985 2.610
12 Novembro ao 10 Dezembro 2019 1.975 1.955 2.550
7 Janeiro ao 24 Março 2019 1.975 1.965 2.580
Supl. por pax iti. 9114-PB 375 375 480
Noite adicional Phuket:
• Abril a Outubro 40 40 85
• Novembro a Março 50 50 105

9124-P - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 Abril ao 22 Outubro 2019 1.860 1.860 2.445
29 Outubro 2019 2.100 2.090 2.830
5 Novembro 2019 2.235 2.225 2.985
12 Novembro ao 10 Dezembro 2019 2.100 2.090 2.830
7 Janeiro ao 24 Março 2019 2.165 2.130 2.965
Supl. por pax iti. 9114-PB 415 405 560
Noite adicional Phuket:
• Abril a Outubro 75 75 155
• Novembro a Março 85 85 165

9124-P - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 Abril ao 22 Outubro 2019 2.225 2.215 3.180
29 Outubro 2019 2.525 2.525 3.640
5 Novembro 2019 2.650 2.650 3.805
12 Novembro ao 10 Dezembro 2019 2.525 2.525 3.640
7 Janeiro ao 24 Março 2019 2.650 2.590 3.950
Supl. por pax iti. 9114-PB 445 445 595
Noite adicional Phuket:
• Abril a Outubro 95 100 200
• Novembro a Março 185 190 375

Preços não válidos do 11 Dezembro ao 6 Janeiro, consultar.
Crianças até 11 anos, 15% desconto em Triplo.
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Templo de Doi Suthep · Chiang Mai

Bangkok

Chiang Rai

Chiang Mai

Ayutthaya

TAILÂNDIA

Phitsanuloke

3

1

2

2

9125 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
2 Abril ao 22 Outubro 2019 1.145 1.165 1.550 1.350 1.320 1.965 1.500 1.500 2.255
29 Outubro ao 12 Novembro 2019 1.260 1.280 1.655 1.500 1.465 2.130 1.665 1.620 2.485
19 Novembro 2019 1.360 1.385 1.760 1.600 1.570 2.235 1.760 1.725 2.580
26 Novembro ao 17 Dezembro 2019 1.260 1.280 1.655 1.500 1.465 2.130 1.665 1.620 2.485
24 ao 31 Dezembro 2019 1.590 1.600 1.975 1.820 1.790 2.455 1.965 1.935 2.785
7 Janeiro ao 4 Fevereiro 2020 1.260 1.280 1.655 1.500 1.465 2.130 1.665 1.620 2.475
11 ao 18 Fevereiro 2020 1.360 1.385 1.735 1.600 1.570 2.235 1.760 1.725 2.580
25 Fevereiro ao 24 Março 2020 1.260 1.280 1.655 1.500 1.465 2.130 1.665 1.620 2.485
Crianças até 11 anos, 20% desconto em Triplo.

SAÍDAS
Terças-feiras.

ITI 9125

Phitsanuloke (também conhecido como Wat Phra Bud-
dha Chinnaraj) o qual contém uma das mais belas está-
tuas do Buda sentado na Tailândia. Regresso ao hotel e 
Acomodação

DIA 6 DOM PHITSANULOKE - AYUTTHAYA - BANGKOK MP
Café da manhã. Saída em direção a Ayutthaya onde vamos 
visitar a antiga capital de Siam. Almoço em restaurante lo-
cal. Nas magnificas ruinas da cidade, vamos poder ver a 
imagem do maior Buda de Phra Mongkhon Bophit, as três 
antigas pagodas em Wat Phra Si Sanphet e o Wat Lokaya 
Sutharam. Regresso ao hotel de Bangkok. Acomodação.

DIA 7 SEG BANGKOK MP
Café da manhã. Durante a manhã, vamos visitar alguns 
dos menos usuais templos budistas de Bangkok. A visita 
começa em Wat Trimits, o templo de Buda de Ouro com 
5.5 Kg de ouro puro; seguimos até Wat Po, o templo do 
buda reclinado de 46 m. Coberto com uma lamina de ouro 
e o Chedis dos Reis, o monumento budista mais alto do 
mundo. Continuaremos com a visita ao Grande Palácio 
Real, antiga residência dos reis da Tailândia, onde po-
deram contemplar um exemplo vivo de arquitectura da 
antiga corte Siamesa, com as suas cúpulas brilhantes em 
forma de agulha cubrindo os telhado. Passeando pelo seu 
interior poderá contemplar a fantasia dos desenhos e o 
lugar onde se encontra o emblema mais sagrado do país, 
o Buda Esmeralda. Resto do dia livre para percorrer ao 
seu ritmo a “Cidade dos Anjos” e descobrir os encantos 
de uma das cidades mais antiga do Sudeste Asiática. Du-
rante a noite poderá degustar um Jantar no Silom Village 
(transfer até o restaurante não está incluido), um verda-
deiro povo Thai, de grande valor histórico onde poderá 
degustar a autêntica cozinha tailandesa. Após o jantar 
regresso de forma individual até o hotel. Acomodação.

DIA 8 TER BANGKOK
Café da manhã. Dia livre para descobrir a cidade por conta 
própria ou realizar alguma excursão opcional, tal como o 
Mercado Flutuante. Acomodação.

DIA 9 QUA BANGKOK
Café da manhã. Transfer até o aeroporto. Fim dos nossos 
serviços. ■

DIA 1 TER CHIANG MAI
Chegada e transfer até o hotel. Resto do dia livre. 
Acomodação.

DIA 2 QUA CHIANG MAI MP
Café da manhã. Visita ao acampamento de elefantes, 
onde se pode observar os animais a tomar banho, arras-
tar troncos, etc. Saída em direção Mae Sa Valley e visita 
a Quinta das Orquídeas Sai Nam Phung com a melhor 
seleção de flores e um pequeno recinto de borboletas. 
Almoço. Durante a tarde visita a algumas fábricas de arte-
sania local como lacados, tecidos de seda e produção de 
guarda-chuvas. Também vamos visitar uma fábrica de es-
culturas de madeira onde é possível comprar antiguidades 
brimanesas. Jantar e Acomodação.

DIA 3 QUI CHIANG MAI - CHIANG RAI MP
Café da manhã. Saída por estrada em direção a Chiang Rai 
por uma rota através das esplendidas montanhas cobertas 
pela selva tropical de caminho a Chiang Rai. No caminho 
vamos deternos para descansar nas termas perto do tem-
plo de Wat Rong Khun, também conhecido como o templo 
branco, onde artistas famosos e arquitectos tailandeses 
deixaram a su marca particular. Almoço em restaurante lo-
cal antes de continuarmos a nossa viagem. Durante a tar-
de, transfer até o paredão para um passeio de barco pelo 
rio Mae Kok para visitar um povo da tribo da colina Karen. 
Regresso em barco e transfer até o hotel. Acomodação.

DIA 4 SEX CHIANG RAI MP
Café da manhã. Saída para visitar alguns do grupos et-
nicos como o povo “Akha” do Tibete, conhecidos pelos 
seus fatos coloridos, o povo “Yao” da China, muito influen-
ciados pelas suas tradições. De seguida vamos visitar o 
povo Karen, mais conhecido como o povo das Mulheres 
Girafa, com numerosos anéis de bronze em redor dos seus 
pescoços largos. Seguimos o nosso caminho até o famoso 
Triângulo de Ouro. Desde o topo de uma colina, podemos 
ver a beleza do rio Mekong e formação do Triângulo Dou-
rado entre os países de Laos e Birmânia e Tailândia. Visita 
ao museu do ópio. Almoço em restaurante local. Mais tar-
de vamos deslocar-nos até Mae Sai, uma cidade frontei-
riça com Myanmar e o ponto mais norte da Tailândia. Ao 
terminar, regresso ao hotel. Acomodação.

DIA 5 SÁB CHIANG RAI - PHITSANULOKE MP
Café da manhã. Saída por estrada até Phra Yao, uma cida-
de rural única e que em tempos foi um estado principesco, 
cuja a sua glória anterior se irá ver no lago de água doce 
Kwan Phayao. De seguida saimos em direção a Sukhothai, 
onde vmaos visitar o Parque Histórico de Sukhothai, de-
clarado Património da Humanidade pela UNESCO. Será 
testemunho da glória de este reino antigo, a primeira 
capital da Tailândia através das suas bem conservadas 
ruinas. Um lugar importante dentro das antigas muralhas 
da cidade é o Wat Sri Chum, que contém uma imagem 
enorme de um Buda sentado. Almoço. No nosso caminho 
em direção a Phitsanuloke, vamos visitar Wat Mahathat 

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Tour regulares com saidas garantidas com um mínimo de 2 
pessoas.

·  Assistente de fala hispana à chegada em Bangkok.
·  Transferes conforme itinerário.
·  8 noites de acomodação nos hotéis indicados ou similares.
·  Refeições conforme itinerário.
·  Visitas indicadas no itinerário com guia acompanhante de 
fala hispana nos dias 2 ao 6 e guias locais de fala hispana 
em Bangkok.

·  Assistência do nosso representante durante a sua estadia.
·  Seguro básico de viagem.

9125

Tailândia de Norte a Sul
9 dias / 6 refeições   desde

 1.145$

VALOR AGREGADO SPECIAL TOURS
·  Jantar tradicional Thai incluída no Silom Village,  
um autêntico povoado Thai no centro de Bangkok.  
Os traslados não estão incluídos. 

·  Visita ao povoado das famosas Mulheres Girafa.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Bangkok Furama Silom 3* (Tentação) 
 Holiday Inn Silom 4* (Seleção) 
 Pullman Bangkok G  5* (Luxo)
Phitsanuloke Topland 3* (Todos os Produtos)
Chiang Rai Phowadol 3* (Tentação) 
 The Legend 4*(Seleção) 
 The Riverie by Katathani 5* (Luxo)
Chiang Mai Holiday Inn 3* (Tentação) 
 Holiday Inn 4* (Seleção) 
 Dusit D2 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

OBSERVAÇÕES
·  Ver informações em página 133.
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Parque Nacional Phang Nga · Phuket

ITI 9125-P / 9125-PB / 9125-PH / 9125-PHB

9125-PH

Extensão Phuket e Phi Phi
13 dias / 6 refeições desde

 2.100$

9125-P

Extensão Phuket
12 dias / 6 refeições desde

 1.550$
DIAS 1 AO 8 IGUAIS QUE ITI. 9125

DIA 9 QUA CHIANG MAI   PHUKET 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para sair em avião com destino Phuket. Chegada 
e traslado ao hotel. Acomodação. 

DIA 10 QUI PHUKET 
Café da manhã. Dia livre para desfrutar das praias. Sugerimos uma visita opcional a  
Phnag Nga, a famosa ilha de James Bond. Acomodação. 

DIA 11 SEX PHUKET 
Café da manhã. Dia livre para desfrutar das maravilhosas praias da região ou realizar uma 
visita opcional às Ilhas Phi Phi. Acomodação.

DIA 12 SÁB PHUKET 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

POSSIBILIDADE DE ADICIONAR 1 NOITE EXTRA EM BANGKOK (COM VOOS E TRASLADOS)

9125-PB

13 dias / 6 refeições desde
 1.925$

DIA 12 SÁB PHUKET   BANGKOK 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião para Bangkok. Chegada, tras-
lado ao hotel e resto do dia livre. Acomodação. 

DIA 13 DOM BANGKOK 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

DIAS 1 AO 8 IGUAIS QUE ITI. 9125

DIA 9 QUA CHIANG MAI   PHUKET
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para sair em avião com destino Phuket. Chegada 
e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 10 QUI PHUKET   PHI PHI
Café da manhã. Traslado ao porto e saída de ferry de linha regular para Phi-Phi. Chegada, 
traslado ao hotel e Acomodação. 

DIA 11 SEX PHI PHI
Café da manhã. Dia livres para desfrutar das maravilhosas praias da ilha, praticar espor tes 
como mergulho, snorkel, etc. Acomodação.

DIA 12 SÁB PHI PHI   PHUKET 
Café da manhã. Traslado de saída para pegar o ferry de linha regular para Phuket. Ao 
chegar, traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 13 DOM PHUKET 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

POSSIBILIDADE DE ADICIONAR 1 NOITE EXTRA EM BANGKOK (COM VOOS E TRASLADOS)

9125-PHB

14 dias / 6 refeições desde
 2.475$

DIA 13 DOM PHUKET   BANGKOK 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião para Bangkok. Chegada, tras-
lado ao hotel e resto do dia livre. Acomodação. 

DIA 14 SEG BANGKOK 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

NOSSO PREÇO INCLUI
Todo o incluído no itinerario 9125 e adicionalmente: 
·  9125-P: Passagem de avião Bangkok / Phuket na classe 
Turista. 9125-PB: adicionalmente passagem de avião 
Phuket / Bangkok na classe Turista. 

·  9125-PH: Passagem de avião Bangkok / Phuket na classe 
Turista e ferry de linha regular Phuket / Phi Phi / Phuket.  
9125-PHB: adicionalmente passagem de avião 
Phuket / Bangkok na classe Turista. 

·  Traslados conforme itinerário. 
·  3 a 5 pernoites nos hotéis indicados ou similares acordo com 
o itinerário escolhido.

OBSERVAÇÕES
·  Ver informações em página 133.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Phuket Best Western / Ibis Patong 3* (Tentação) 
 Old Phuket 4* (Seleção) 
 Pullman Arcadia / Movenpick 5* (Luxo)
Phi Phi Phi Phi Island Village 4* (Tentação/Seleção) 
 Zeavola Resort 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

SAÍDAS
Terças-feiras.

9125-PH - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 ao 23 Abril 2019 2.195 2.140 3.285
30 Abril ao 22 Outubro 2019 2.100 2.060 2.935
29 Outubro ao 12 Novembro 2019 2.435 2.350 3.580
19 Novembro 2019 2.540 2.455 3.680
26 Novembro ao 10 Dezembro 2019 2.435 2.350 3.580
7 Jan ao 4 Fev + 24 Fev ao 24 Mar 2020 2.455 2.350 3.690
11 ao 18 Fevereiro 2019 2.560 2.455 3.775
Supl. por pax iti. 9114-PHB 375 375 480
Noite adicional Phuket: 
• Abril a Outubro 40 40 85
• Novembro a Março 50 50 105

9125-PH - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 ao 23 Abril 2019 2.435 2.320 3.715
30 Abril ao 22 Outubro 2019 2.310 2.235 3.475
29 Outubro ao 12 Novembro 2019 2.685 2.560 4.055
19 Novembro 2019 2.785 2.660 4.160
26 Novembro ao 10 Dezembro 2019 2.685 2.560 4.055
7 Jan ao 4 Fev + 24 Fev ao 24 Mar 2020 2.660 2.600 4.160
11 ao 18 Fevereiro 2019 2.765 2.705 4.265
Supl. por pax iti. 9114-PHB 415 405 560
Noite adicional Phuket: 
• Abril a Outubro 75 75 155
• Novembro a Março 85 85 165

9125-PH - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 Abril ao 22 Outubro 2019 2.705 2.695 4.200
29 Outubro ao 12 Novembro 2019 3.275 2.695 5.200
19 Novembro 2019 3.370 3.080 5.295
26 Novembro ao 10 Dezembro 2019 3.275 3.180 5.200
7 Jan ao 4 Fev + 24 Fev ao 24 Mar 2020 3.330 3.130 5.345
11 ao 18 Fevereiro 2019 3.420 3.235 5.440
Supl. por pax iti. 9114-PHB 445 445 595
Noite adicional Phuket: 
• Abril a Outubro 95 100 200
• Novembro a Março 185 190 375

Preços não válidos do 11 Dezembro ao 6 Janeiro, consultar.
Crianças até 11 anos, 15% desconto em Triplo.

9125-P - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 22 Outubro 2019 1.550 1.570 2.120
29 Out ao 12 Nov + 26 Nov ao 10 Dez 2019 1.810 1.790 2.465
19 Nov 2019 + 11 ao 18 Fev 2020 1.915 1.895 2.570
7 Jan ao 4 Fev + 24 Fev ao 24 Mar 2020 1.810 1.800 2.495
Supl. por pax iti. 9114-PB 375 375 480
Noite adicional Phuket: 
• Abril a Outubro 40 40 85
• Novembro a Março 50 50 105

9125-P - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 Abril ao 22 Outubro 2019 1.790 1.760 2.580
29 Out ao 12 Nov + 26 Nov ao 10 Dez 2019 2.050 2.005 2.975
19 Novembro 2019 2.155 2.110 3.080
7 Jan ao 4 Fev + 25 Fev ao 24 Mar 2020 2.110 2.050 3.110
11 ao 18 Fevereiro 2020 2.215 2.155 3.215
Supl. por pax iti. 9114-PB 415 405 560
Noite adicional Phuket: 
• Abril a Outubro 75 75 155
• Novembro a Março 85 85 165

9125-P - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 Abril ao 22 Outubro 2019 2.100 2.090 3.225
29 Out ao 12 Nov + 26 Nov ao 10 Dez 2019 2.380 2.340 3.660
19 Novembro 2019 2.475 2.445 3.755
7 Jan ao 4 Fev + 25 Fev ao 24 Mar 2020 2.965 2.400 3.975
11 ao 18 Fevereiro 2020 2.600 2.505 4.065
Supl. por pax iti. 9114-PB 445 445 595
Noite adicional Phuket: 
• Abril a Outubro 95 100 200
• Novembro a Março 185 190 375

Preços não válidos do 11 Dezembro ao 6 Janeiro, consultar.
Crianças até 11 anos, 15% desconto em Triplo.
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Templo de Angkor Wat · Camboja

Panorâmica · Bangkok
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DIA 1 TER CHIANG MAI 
Chegada e transfer até o hotel. Resto do dia livre. 
Acomodação.

DIA 2 QUA CHIANG MAI MP
Café da manhã. Visita ao acampamento de elefantes, 
onde se pode observar os animais a tomar banho, arras-
tar troncos, etc. Saída em direção Mae Sa Valley e visita 
a Quinta das Orquídeas Sai Nam Phung com a melhor 
seleção de flores e um pequeno recinto de borboletas. 
Almoço. Durante a tarde visita a algumas fábricas de ar-
tesania local como lacados, tecidos de seda e produção 
de guarda-chuvas. Também vamos visitar uma fábrica de 
esculturas de madeira onde é possível comprar antiguida-
des brimanesas. Acomodação.

DIA 3 QUI CHIANG MAI - CHIANG RAI MP
Café da manhã. Saída por estrada em direção a Chiang Rai 
por uma rota através das esplendidas montanhas cobertas 
pela selva tropical de caminho a Chiang Rai. No caminho 
vamos deternos para descansar nas termas perto do tem-
plo de Wat Rong Khun, também conhecido como o templo 
branco, onde artistas famosos e arquitectos tailandeses 
deixaram a su marca particular. Almoço em restaurante lo-
cal antes de continuarmos a nossa viagem. Durante a tar-
de, transfer até o paredão para um passeio de barco pelo 
rio Mae Kok para visitar um povo da tribo da colina Karen. 
Regresso em barco e transfer até o hotel. Acomodação.

9125-C

Tailândia de Norte a Sul com Camboja e Phuket
15 dias / 9 refeições     desde

 2.640$
DÍA 4 SEX CHIANG RAI MP
Café da manhã. Saída para visitar alguns do grupos et-
nicos como o povo “Akha” do Tibete, conhecidos pelos 
seus fatos coloridos, o povo “Yao” da China, muito influen-
ciados pelas suas tradições. De seguida vamos visitar o 
povo Karen, mais conhecido como o povo das Mulheres 
Girafa, com numerosos anéis de bronze em redor dos seus 
pescoços largos. Seguimos o nosso caminho até o famoso 
Triângulo de Ouro. Desde o topo de uma colina, podemos 
ver a beleza do rio Mekong e formação do Triângulo Dou-
rado entre os países de Laos e Birmânia e Tailândia. Visita 
ao museu do ópio. Almoço em restaurante local. Mais tar-
de vamos deslocar-nos até Mae Sai, uma cidade frontei-
riça com Myanmar e o ponto mais norte da Tailândia. Ao 
terminar, regresso ao hotel. Acomodação.

DIA 5 SÁB CHIANG RAI MP
Café da manhã. Saída para visitar alguns do grupos etni-
cos como o povo “Akha” do Tibete, conhecidos pelos seus 
fatos coloridos, o povo “Yao” da China, muito influencia-
dos pelas suas tradições. De seguida vamos visitar o povo 
Karen, mais conhecido como o povo das Mulheres Girafa, 
com numerosos anéis de bronze em redor dos seus pes-
coços largos, uma vista extraórdinaria. Seguimos o nosso 
caminho até o famoso Triângulo de Ouro, popular duran-
te mais de 100 anos, por ser o epicentro do comércio de 
ópio. Desde o topo de uma colina, podemos ver a beleza 
do rio Mekong e formação do Triângulo Dourado entre 

os países de Laos e Birmânia e Tailândia. Visita ao museu 
do ópio. Almoço em restaurante local. Mais tarde vamos 
deslocar-nos até Mae Sai, uma cidade fronteiriça com 
Myanmar e o ponto mais norte da Tailândia. Ao terminar, 
regresso ao hotel. Acomodação.

DIA 6 DOM CHIANG RAI - PHITSANULOKE MP
Café da manhã. Saída por estrada até Phra Yao, uma cida-
de rural única e que em tempos foi um estado principesco, 
cuja a sua glória anterior se irá ver no lago de água doce 
Kwan Phayao. De seguida saimos em direção a Sukhothai, 
onde vmaos visitar o Parque Histórico de Sukhothai, de-
clarado Património da Humanidade pela UNESCO. Será 
testemunho da glória de este reino antigo, a primeira 
capital da Tailândia através das suas bem conservadas 
ruinas. Um lugar importante dentro das antigas muralhas 
da cidade é o Wat Sri Chum, que contém uma imagem 
enorme de um Buda sentado. Almoço. No nosso caminho 
em direção a Phitsanuloke, vamos visitar Wat Mahathat 
Phitsanuloke (também conhecido como Wat Phra Bud-
dha Chinnaraj) o qual contém uma das mais belas está-
tuas do Buda sentado na Tailândia. Regresso ao hotel e 
Acomodação.

DIA 7 SEG PHITSANULOKE - AYUTTHAYA - BANGKOK MP
Café da manhã. Saída em direção a Ayutthaya onde vamos 
visitar a antiga capital de Siam. Almoço em restaurante lo-
cal. Nas magnificas ruinas da cidade, vamos poder ver a 

ITI 9125-C / 9125-CB
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Amanhecer na praia · Phuket

SAÍDAS
Terças-feiras.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Tour regulares com saidas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Assistente de fala hispana à chegada em Bangkok.
·  Transferes conforme itinerário.
·  13 / 14noites de acomodação nos hotéis indicados ou 
similares em função do itinerário escolhido.

·  Passagem de avião Bangkok-Siem Reap-Phuket e 
adicionalmente para iti. 9125-CB passagem de avião Phuket- 
Bangkok na clase Turista 

·  Refeições conforme itinerário. 
·  Visitas indicadas no itinerário com guia acompanhante de 
fala hispana nos dias 2 ao 6 e guias locais de fala hispana 
em Bangkok.

·  Assistência do nosso representante durante a sua estadia.
·  Seguro básico de viagem.

do Património Mundial da Humanidade pela UNESCO. As 
conhecidas cinco torres formam parte da bandeira cam-
bojana. Representam os 5 picos de Meru, os muros em 
redor, são as montanhas e o vale rodeando-os, o oceano. 
Esta obra de arte do século XXII está considerada entre 
os historiadores de arte como o primeiro exemplo de ar-
quitectura e arte clássico Khmer. Durante a tarde, vamos 
disfrutar do pôr do sol desde o Templo Pre Rup. Regresso 
ao hotel. Acomodação.

DIA 12 SÁB SIEM REAP - TONLE SAP   PHUKET MP
Café da manhã. Transfer até um povo perto de Siem Reap, 
onde vamos embarcar em uma lancha para visitar o lago 
Tonle Sap (o maior lago do Sudeste Asiático) que tem um 
papel muito importante na vida dos cambojanos. Vamos 
ver a vida das pessoas do lago, o seu hospital, a sua igre-
ja, a escola, o mercado, etc. Almoço em restaurante local. 
Após o almoço, transfer até o aeroporto para embarcar no 
voo com destino a Phuket via Bangkok. Chegada a Phuket 
e transfer até o hotel. Acomodação.

DIAS 13 E 14 DOM E SEG PHUKET
Café da manhã. Dias livres para disfrutar das praias. Suge-
rimos-lhe uma visita opcional a Phnang Nga, a famosa ilha 
do filme de James Bond. Acomodação.

DIA 15 TER PHUKET
Café da manhã. Transfer até o aeroporto. Fim dos nossos 
serviços. ■

POSSIBILIDADE DE ADICIONAR 1 NOITE EXTRA EM BANGKOK (COM 
VOOS E TRASLADOS)

9125-CB

16 dias / 9 refeições desde
 3.015$

DIAS 1 AO 7 IGUAIS QUE ITI. 9125-C

DIA 15 TER PHUKET   BANGKOK
Café da manhã. Transfer até o aeroporto para embarcar 
no voo com destino a Bangkok. Chegada e transfer até o 
hotel. Resto do dia livre. Acomodação. 

DIA 16 QUA BANGKOK
Café da manhã. Transfer até o aeroporto. Fim dos nossos 
serviços. ■

imagem do maior Buda de Phra Mongkhon Bophit, as três 
antigas pagodas em Wat Phra Si Sanphet e o Wat Lokaya 
Sutharam. Regresso ao hotel de Bangkok. Acomodação.

DIA 8 TER BANGKOK MP
Café da manhã. Durante a manhã, vamos visitar alguns 
dos menos usuais templos budistas de Bangkok. A visita 
começa em Wat Trimits, o templo de Buda de Ouro com 
5.5 Kg de ouro puro; seguimos até Wat Po, o templo do 
buda reclinado de 46 m. Coberto com uma lamina de ouro 
e o Chedis dos Reis, o monumento budista mais alto do 
mundo. Continuaremos com a visita ao Grande Palácio 
Real, antiga residência dos reis da Tailândia, onde po-
deram contemplar um exemplo vivo de arquitectura da 
antiga corte Siamesa. Passeando pelo seu interior pode-
rá contemplar a fantasia dos desenhos e o lugar onde se 
encontra o emblema mais sagrado do país, o Buda Es-
meralda. Resto do dia livre para percorrer ao seu ritmo a 
“Cidade dos Anjos” e descobrir os encantos de uma das 
cidades mais antiga do Sudeste Asiática. Durante a noite 
poderá degustar um Jantar no Silom Village (transfer até 
o restaurante não está incluido), um verdadeiro povo Thai, 
de grande valor histórico onde poderá degustar a autên-
tica cozinha tailandesa. Após o jatar regresso de forma 
individual até o hotel. Acomodação.

DIA 9 QUA BANGKOK
Café da manhã. Dia livre para descobrir a cidade por conta 
própria ou realizar alguma excursão opcional, tal como o 
Mercado Flutuante. Acomodação.

DIA 10 QUUI BANGKOK   SIEM REAP
Café da manhã. Tempo livre até à hora do transfer para o 
aeroporto para embarcar no voo de regresso ou conectar 
com outro dos nossos itinerários. Acomodação.

DIA 11 SEX SIEM REAP MP
Café da manhã. Saída em Tuk-Tuk até à porta Sul, desde 
onde vamos poder contemplar a suas estátuas impressio-
nantes que representam o movimento do oceano, a antiga 
capital de Angkor Thom (século XII), o templo de Bayon 
com as suas 54 torres decoradas com 200 caras sorriden-
tes de Avolokitesvara, o Phimeanakas, os terraços do rei 
leprosos e dos elefantes, e as câmaras reais. Á continua-
ção, visita do templo de Ta Prohm um dos mais especta-
culares templos da área, que se tem mantido relativamen-
te igual que quando foi descoberto e que ainda guarda 
uma grande parte do seu mistério Almoço no restaurante 
local. Durante a tarde, transfer em autocarro para visitar o 
mais famosos de todos os templos, Angkor Wat, Declara-

VALOR AGREGADO SPECIAL TOURS
·  Jantar tradicional Thai incluída no Silom Village,  
um autêntico povoado Thai no centro de Bangkok.  
Os traslados não estão incluídos. 

·  Visita ao povoado das famosas Mulheres Girafa.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Phitsanuloke Topland 3* (Todos os Produtos)
Chiang Rai Phowadol 3* (Tentação) 
 The Legend 4*(Seleção) 
 The Riverie by Katathani 5* (Luxo)
Chiang Mai Holiday Inn 3* (Tentação) 
 Holiday Inn 4* (Seleção) 
 Dusit D2 5* (Luxo)
Bangkok Furama Silom 3* (Tentação) 
 Holiday Inn Silom 4* (Seleção) 
 Pullman Bangkok G  5* (Luxo)
Siem Reap Treasure Oasis 3* (Tentação) 
 Lotus Blanc Resort 4* (Seleção) 
 Borei Angkor 5* (Luxo)
Phuket Best Western / Ibis Patong 3* (Tentação) 
 Old Phuket 4* (Seleção) 
 Pullman Arcadia / Movenpick 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

9125-C - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
2 Abril ao 17 Setembro 2019 2.640 2.675 3.420 2.880 2.860 3.700 3.245 3.285 4.640
24 Setembro ao 15 Outubro 2019 2.695 2.725 3.495 2.945 2.920 3.765 3.330 3.350 4.805
22 Outubro 2019 2.820 2.810 3.735 3.070 3.035 3.995 3.525 3.475 5.170
29 Out ao 12 Nov + 26 Nov ao 10 Dez 2019 2.935 2.945 3.890 3.215 3.180 4.210 3.690 3.600 5.450
19 Novembro 2019 3.035 3.045 3.995 3.320 3.285 4.315 3.785 3.700 5.545
7 Janeiro 2020 2.935 2.945 3.910 3.285 3.235 4.345 3.805 3.680 5.680
14 Janeiro ao 4 Fevereiro 2020 2.995 2.985 4.025 3.330 3.265 4.380 3.880 3.725 5.805
11 ao 18 Fevereiro 2020 3.035 3.045 3.995 3.390 3.390 4.450 3.900 3.785 5.780
25 Fevereiro ao 24 Março 2020 2.935 2.945 3.910 3.285 3.235 4.345 3.805 3.680 5.690
Sup. por pax iti. 9125-CB (1 noite adicional em Bangkok) 375 375 480 415 405 560 445 445 595
Noite adicional Phuket (Abril a Outubro) 40 40 85 75 75 155 95 100 200
Noite adicional Phuket (Novembro a Março) 50 50 105 85 85 165 185 190 375
Crianças até 11 anos, 20% desconto em Triplo. Preços entre 11 Dezembro ao 6 Janeiro, consultar.
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Wat Rong Khun · Chiang Rai

Mesquita Sheikh Zayed · Abu Dhabi
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DIA 1 DUBAI 
Chegada no aeroporto. Após a passagem pelo controle 
de passaportes e à saída do aeroporto, encontro com 
nosso assistente. Traslado ao hotel. Restante do dia livre. 
Acomodação.

DIA 2 DUBAI (Abu Dhabi) MP 
Café da manhã. Saída para Abu Dhabi. Visita da Grande 
Mesquita de Jeque Zayed, uma das maiores mesquitas 
do mundo. A Mesquita está completamente revestida 
em mármore e possui uma decoração formada por pe-
dras semipreciosas que dão forma a imagens vegetais e 
formas geométricas. Seguiremos até o Heritage Village, 
um pequeno museu que recria as atividades diárias tra-
dicionais da comunidade árabe antes do descobrimento 
do petróleo. A continuação, iremos à Corniche, para obter 
uma vista do skyline da cidade. Almoço em um restauran-
te local e regresso a Dubai. Acomodação.

DIA 3 DUBAI (Safári 4x4) MP 
Café da manhã. Visita à cidade, começamos o bairro de 
Bastakia com as antigas casas dos comerciantes, galerias, 

9121-P

Dubai, Abu Dhabi, Tailândia e Phuket
14 dias / 8 refeições     desde

 2.060$
restaurantes e cafés, continuando a visita ao Museu de Du-
bai na antiga fortaleça de Al-Fahdi onde temos uma visão 
da vida em Dubai nos tempos anteriores ao petróleo. Em 
seguida, embarcaremos em uma “Abra” (táxi de água) 
para atravessar o canal, enquanto desfrutamos da espe-
tacular vista. Ao desembarcar, continuamos para o exótico 
e aromático Souk das especiarias e de Ouro, dos mais co-
nhecidos no mundo. Também nos deteremos para fotogra-
far outro dos edifícios importantes de Dubai o hotel Burj 
Al Arab. Fim da visita. No início da tarde, realizaremos um 
safári (motorista em inglês) para conhecer o verdadeiro 
deserto e as dunas de Dubai em um 4x4, com paradas para 
fotografar e observar o pôr do sol. A excursão continuará 
até chegar ao tradicional acampamento árabe, onde nos 
oferecerão um Jantar (churrasco), sob as estrelas, com en-
tretenimento ao vivo para desfrutar de uma noite animada, 
com dança do ventre. Retorno ao hotel e Acomodação.

DIA 4 DUBAI   BANGKOK 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto (chofer em inglês) 
e saída em voo a Bangkok. Chegada e traslado ao hotel. 
Acomodação.

DIA 5 BANGKOK MP
Café da manhã. Visita de dia completo. Vamos visitar o 
templo Wat Saket e o Monte Dourado. Continuamos até 
o Grande Palácio Real, um dos mais belos exemplos das 
cortes do Siam. Antigamente era utilizado como residên-
cia dos Reis da Tailândia. Aqui vai poder admirar palácios 
usados em ocasiões distintas: o palácio dos funerais, o pa-
lácio das recepções, a sala do trono, a sala da coroação, a 
casa dos convidados reais e o maravilho templo do Buda 
Esmeralda. Continuamos até Wat Pho, o grande complexo 
real de templos que alberda um Buda Reclinado com 46 m 
de comprimento e os Chedis (túmulos) dos reis. Um dos 
templos mais antigos de Bangkok, o Wat Pho, foi declara-
do mosteiro real durante o reinado do rei Rama I. À con-
tinuação vamos dar um emocionante passeio em Tuk Tuk 
desde o templo até o restaurante reservado para Almoço 
no restaurante Supathra Riverhouse, situado nas margens 
do rio Chao Phraya. Após o almoço vamos embarcar em 
uma “Long Tail”, uma embarcação típica de cauda lar-
ga, para desfrutar de uma passeio através dos canais de 
Thomburi. Depois, vamos visitar o Wat Arun, o Templo do 
Amanhecer e um dos simbolos da cidade. Seguimos em 

ITI 9121-P / 9121-PB
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SAÍDAS
Segundas-feiras e Sábados.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Tour regular Exclusivo Special Tours em Tailândia com saídas 
garantidas com um mínimo de 2 pessoas.

·  Tour regular en Dubai e Abu Dhabi
·  Passagem de avião Chiang Mai-Phuket; para iti. 9121-PB, 
passagem de avião Chiang Mai-Phuket-Bangkok na classe 
Turística.

·  Assistente de fala hispana à chegada em Dubái e Bangkok.
·  Traslados conforme itinerário.
·  13 / 14 noites de acomodação nos hotéis indicados ou 
similares em função do itinerário escolhido.

·  Refeições conforme itinerário.
·  Visitas indicadas em itinerário com guia acompanhante de 
fala hispana nos dias 4 ao 10 e guias locais de fala hispana 
em resto das cidades.

·  Assistente do nosso representante durante a sua estadia.
·  Seguro básico de viagem.

frutar de uma banho com os elefantes. Almoço. Regresso 
a Chiang Mai e visita ao principal Templo do Norte, o Wat 
Doi Suthep, conhecido como o templo na montanha. Du-
rante a tarde vamos disfrutar do Jantar Kantoke, um jan-
tar típico Thai acompanhado de danças antigas do norte 
da Tailândia e de várias tribos. Acomodação.

DIA 11 CHIANG MAI   PHUKET 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para sair em 
voo com destino Phuket. Chegada e traslado ao hotel. 
Acomodação. 

DIA 12 PHUKET 
Café da manhã. Dia livre para desfrutar das praias. Suge-
rimos uma visita opcional a Phnag Nga, a famosa ilha de 
James Bond. Acomodação. 

DIA 13 PHUKET 
Café da manhã. Dia livre para desfrutar das maravilhosas 
praias da região ou realizar uma visita opcional às Ilhas Phi 
Phi. Acomodação. 

DIA 14 PHUKET 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços. ■

POSSIBILIDADE DE ADICIONAR 1 NOITE EXTRA EM BANGKOK (COM 
VOOS E TRASLADOS)

9121-PB

15 dias / 8 refeições desde
 2.435$

DIAS 1 AO 13 IGUAIS QUE ITI. 9121-P

DIA 14 PHUKET   BANGKOK
Café da manhã. Transfer até o aeroporto para embarcar 
no voo com destino a Bangkok. Chegada e transfer até o 
hotel. Resto do dia livre. Acomodação. 

DIA 15 BANGKOK
Café da manhã. Transfer até o aeroporto. Fim dos nossos 
serviços. ■

barco até Asiatique The Riverfront, um mercado nocturno 
ao largo do rio, onde vamos poder disfrutar de tempo livre 
para fazer compras, passear ou jantar em dos seus diver-
sos e variados restaurantes (jantar não incluido). Regresso 
ao hotel será efectuado de forma individual. Acomodação.

DIA 6 BANGKOK
Café da manhã. Dia livre nesta cidade. Se desejar de forma 
opcional poderá fazer uma excursão ao Damnoen Saduak, 
o mercado flutuante mais colorido do reino, onde se po-
dem encontrar todo o tipo de productos típicos, situado a 
110 Km de Bangkok, o tour inclui a visita à Pagoda Gigante 
de Phra Pathom Chedi em Nakorn Pathom, a maior do 
Oriente e mais importante centro budista desde o século 
VI e o almoço Thai onde se pode ver uma pequena amos-
tra da culta, desporto e danças típicas. Acomodação.

DIA 7 BANGKOK - AYUTHAYA - SUKHOTHAI MP
Café da manhã. Saída por estrada em direção a Ayutthaya. 
Visita ao Parque Histórico de Ayutthaya e os seus templos 
maravilhosos. Ayutthaya foi a capital do reino com o mes-
mo nome de 1.371 até o ano 1.700 aproximadamente para 
se tornar o Reino de Siam e albergar grande parte da ac-
tual Tailândia e Camboja. Visita aos principais templos: o 
Wat Chaiwathanaram e o Wat Phra Srisampetch. Almoço 
em restaurante local. Durante a tarde, saída em direção a 
Sukhothai. Chegada e Acomodação.

DIA 8 SUKHOTHAI - PHAYAO - CHIANG RAI MP
Café da manhã. Saída de manhã cedo em direção ao 
Parque Arqueológico de Sukhothai, a primeira capital do 
Reino de Siam no século XIII, e actualmente Património da 
Humanidade da UNESCO. Visita aos principais templos do 
parque, como o Wat Srisawai, o Wat Maha Dhat, o Wat Sra 
Sri. Almoço em restaurante local. Após o almoço vamos 
dirigir-nos por estrada até Chiang Rai fazendo uma para-
gem na cidade de Phayao, que se extende quase na sua 
totalidade sobre a margem oeste do lago e que tem uma 
bela avenida costeira, onde parar para tirar fotografias ou 
simplesmente caminhar pelo parque costeiro. Chegada a 
Chiang Rai. Acomodação.

DIA 9 CHIANG RAI - TRIÂNGULO DE OURO - CHIANG MAI MP
Café da manhã. Saída para visitar alguns grupos étnicos 
como o povo “Akha” do Tibete, conhecidos pelos seus fa-
tos coloridos, o povo “Yao” de China e também en Long 
Neck Karen Village (Mulheres Girafa), com os numerosos 
anéis de bronze no pescoço. À continuação vamos visitar 
o famoso Triângulo de Ouro, ponto de união entre Lao, 
Birmânia e Tailândia. Passeio em barco através do Triân-
gulo de Ouro. À continuação vamos visitar a Casa do Ópio. 
Almoço em resturante local. Durante a tarde vamos visitar 
o Wat Rong Kun, o Templo Branco, que simboliza a pureza 
do budismo com a sua cor branca brilhante e decoração 
dos espelhos. Depois, transfer até Chiang Mai através da 
bela paisagem da selva tropical. Chegada a Chiang Mai. 
Acomodação.

DIA 10 CHIANG MAI PC
Café da manhã. Saída cedo pela manhã, através das zonas 
agrícolas escénica, colinas e bosque, antes de chegar ao 
Santuário de Elefantes. Vamos aprender um pouco sobre 
os elefantes, levando roupa Karen tradicional. Vamos ter 
a oportunidade de oferecer bananas e cana de açucar 
para alimentar os elefantes e caminar através do santuário 
onde vamos ouvir as suas histórias. Também vamos des-

VALOR AGREGADO SPECIAL TOURS
·  Ver VALORES AGREGADOS em página 134.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Dubai Howard Jhonson Bur Dubai 3* (Tentação) 
 Ibis Style Jumeirah 3* (Tentação) 
 Wyndham Al Barsa 4* (Seleção) 
 Wyndham Marina 4* (Seleção) 
 Bonningon Jumeiah Lakes Towers 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

9121-P - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
6 ao 27 Abril 2019 2.100 2.110 2.785 2.435 2.425 3.400 2.860 2.840 4.305
4 ao 11 Maio 2019 2.060 2.070 2.630 2.310 2.300 3.120 2.880 2.860 4.325
18 Maio ao 21 Setembro 2019 2.060 2.070 2.630 2.310 2.300 3.120 2.725 2.705 3.985
28 Setembro ao 19 Outubro 2019 2.130 2.140 2.810 2.455 2.445 3.430 2.870 2.850 4.275
26 Outubro 2019 2.425 2.390 3.235 2.975 2.955 4.410 3.440 3.430 5.305
2 Novembro 2019 2.455 2.425 3.295 3.110 3.090 4.575 3.565 3.555 5.460
9 Novembro + 30 Novembro ao 7 Dezembro 2019 2.390 2.360 3.170 2.685 2.660 3.805 3.170 3.160 4.730
16 ao 23 Novembro 2019 2.630 2.600 3.590 2.975 2.955 4.410 3.465 3.455 5.335
4 ao 18 Janeiro + 8 Fevereiro + 29 Fevereiro ao 28 Março 2020 2.465 2.445 3.295 2.810 2.765 4.035 3.410 3.340 5.170
25 Janeiro ao 1 Fevereiro + 15 ao 22 Fevereiro 2020 2.705 2.685 3.715 3.100 3.060 4.640 3.700 3.630 5.770
Suplemento por pax iti. 9121-PB 375 375 480 415 405 560 445 445 595
Crianças até 11 anos, 20% desconto em Triplo. Preços não válidos desde o 15 Dezembro ao 7 Janeiro, consultar.
Ver preço das noites extras em Phuket em pág. 141.

OBSERVAÇÕES
·  Voo Dubai-Bangkok não incluído.
·  O voo de Chiang Mai a Phuket poderá ser via Bangkok.
·  O itinerário corresponde com as saídas em Sábado.  
Ver itinerário com saída em Segunda-feira em nosso site  
www.specialtours.com.

·  A ordem das visitas pode ser alterada.
·  Não opera em Produto Luxo do 18 ao 26 Outubro e do 20 ao 
30 Novembro.

·  Ver informações e hotéis em páginas 133 e 134.
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Panorâmica desde o Flyer · Singapura

Gran Buda Blanco de Wat Sri Chum · Sukhothai

Bangkok

Chiang Rai

Chiang Mai

Ayutthaya

Singapura

Phayao

TAILÂNDIA

INDONÉSIA

Sukhothai

Bali
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1
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DIA 1 TER BANGKOK
Chegada e transfer até o hotel. Resto do dia livre para co-
nhecer uma das cidades mais antigas do sudeste asiático. 
Acomodação.

DIA 2 QUA BANGKOK MP
Café da manhã. Visita de dia completo. Vamos visitar o 
templo Wat Saket e o Monte Dourado. Continuamos até 
o Grande Palácio Real, um dos mais belos exemplos das 
cortes do Siam. Antigamente era utilizado como residên-
cia dos Reis da Tailândia. Aqui vai poder admirar palácios 
usados em ocasiões distintas: o palácio dos funerais, o 
palácio das recepções, a sala do trono, a sala da coroa-
ção, a casa dos convidados reais e o maravilho templo 
do Buda Esmeralda. Continuamos até Wat Pho, o grande 
complexo real de templos que alberda um Buda Reclinado 
com 46 m de comprimento e os Chedis (túmulos) dos reis. 
Um dos templos mais antigos de Bangkok, o Wat Pho, foi 
declarado mosteiro real durante o reinado do rei Rama I. 
À continuação vamos dar um emocionante passeio em 
Tuk Tuk desde o templo até o restaurante reservado para 
Almoço no restaurante Supathra Riverhouse, situado nas 
margens do rio Chao Phraya. Após o almoço vamos em-
barcar em uma “Long Tail”, uma embarcação típica de 
cauda larga, para desfrutar de uma passeio através dos 

9122

Belezas da Tailândia, Singapura e Bali
15 dias / 6 refeições     desde

 2.745$
canais de Thomburi. Depois, vamos visitar o Wat Arun, 
o Templo do Amanhecer e um dos simbolos da cidade. 
Seguimos em barco até Asiatique The Riverfront, um mer-
cado nocturno ao largo do rio, onde vamos poder disfru-
tar de tempo livre para fazer compras, passear ou jantar 
em dos seus diversos e variados restaurantes (jantar não 
incluido). Regresso ao hotel será efectuado de forma indi-
vidual. Acomodação.

DIA 3 QUI BANGKOK
Café da manhã. Dia livre nesta cidade apaixonante. Se 
desejar de forma opcional poderá fazer uma excursão ao 
Damnoen Saduak, o mercado flutuante mais colorido do 
reino, onde se podem encontrar todo o tipo de productos 
típicos, situado a 110 Km de Bangkok, o tour inclui a visi-
ta à Pagoda Gigante de Phra Pathom Chedi em Nakorn 
Pathom, a maior do Oriente e mais importante centro bu-
dista desde o século VI e o almoço Thai onde se pode ver 
uma pequena amostra da culta, desporto e danças típicas. 
Acomodação.

DIA 4 SEX BANGKOK - AYUTHAYA - SUKHOTHAI MP
Café da manhã. Saída por estrada em direção a Ayut-
thaya. Visita ao Parque Histórico de Ayutthaya e os seus 
templos maravilhosos. Ayutthaya foi a capital do reino 

com o mesmo nome de 1.371 até o ano 1.700 aproximada-
mente para se tornar o Reino de Siam e albergar grande 
parte da actual Tailândia e Camboja. Visita aos principais 
templos: o Wat Chaiwathanaram e o Wat Phra Srisampe-
tch. Almoço em restaurante local. Durante a tarde, saída 
em direção a Sukhothai. Chegada e Acomodação.

DIA 5 SÁB SUKHOTHAI - PHAYAO - CHIANG RAI MP
Café da manhã. Saída de manhã cedo em direção ao 
Parque Arqueológico de Sukhothai, a primeira capital do 
Reino de Siam no século XIII, e actualmente Património da 
Humanidade da UNESCO. Visita aos principais templos do 
parque, como o Wat Srisawai, o Wat Maha Dhat, o Wat Sra 
Sri. Almoço em restaurante local. Após o almoço vamos 
dirigir-nos por estrada até Chiang Rai fazendo uma para-
gem na cidade de Phayao, que se extende quase na sua 
totalidade sobre a margem oeste do lago e que tem uma 
bela avenida costeira, onde parar para tirar fotografias ou 
simplesmente caminhar pelo parque costeiro. Chegada a 
Chiang Rai. Acomodação.

DIA 6 DOM CHIANG RAI - TRIÂNGULO DE OURO - CHIANG MAI MP
Café da manhã. Saída para visitar alguns grupos étnicos 
como o povo “Akha” do Tibete, conhecidos pelos seus fa-
tos coloridos, o povo “Yao” de China e também en Long 

ITI 9122
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Praia de Nusa Dua · Bali

SAÍDAS
Terças-feiras.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Tour regular Exclusivo Special Tours em Tailândia com saídas 
garantidas com um mínimo de 2 pessoas.

·  Tour regular em Singapura e Bali com saídas garantidas com 
um mínimo de 2 pessoas.

·  Assistente de fala hispana à chegada em Bangkok.
·  Traslados conforme itinerário.
·  14 noites de acomodação nos hotéis indicados ou similares 
em função do itinerário escolhido.

·  Refeições conforme itinerário.
·  Visitas indicadas em itinerário com guia acompanhante 
de lingua hispana nos dias 4 ao 7 e guias locais de lingua 
hispana em Bangkok, Singapura e Bali.

·  Assistente do nosso representante durante a sua estadia.
·  Seguro básico de viagem.

adorar à deusa do Mar chinês. Em Chinatown, visita do 
templo hindu mais antigo de Singapura, o magnifico Sri 
Mariamman Tempere, construído em 1.827. Passeie pelas 
ruas estreitas de Chinatown onde encontrassem casas 
de chá, lojas de medicinas, lojas de souvenirs, têxteis etc. 
Resto do día livre. Acomodação.

DIA 10 QUI SINGAPURA
Café da manhã. Dia livre. Passeie por Orchard Road ou 
desfrute de visitas opcionais como o aquário maior 
do mundo Sentosa, ou do parque natural de Jurong. 
Acomodação.

DIA 11 SEX SINGAPURA   BALI
Café da manhã. Transfer até o aeroporto para embarcar 
no voo o até Bali (aéreo não incluido). Chegada ao aero-
porto internacional de Denpasar e traslado ao hotel. Resto 
do dia livre. Acomodação. 

DIA 12 SÁB PRAIA DE BALI (Tanah Lot) 
Café da manhã. Manhã livre. Pela tarde, saída para o Tem-
plo de Mengwi, o templo da família real de Taman Ayun. 
Continuação para a floresta dos macacos de Alas Keda-
ton. No horário do pôr do sol, chegaremos ao Templo de 
Tanah Lot, um templo situado em uma rocha rodeada pelo 
mar. Traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 13 DOM BALI
Café da manhã. Dia livre nesta ilha cativante. A hospita-
lidade de Bali, conhecida como a “Ilha dos Deuses”, lhe 
cativará irremediavelmente. A ilha está repleta de incríveis 
reservas naturais, vulcões, templos, uma flora e fauna úni-
cas, de tradições e costumes ancestrais. Bali é magia e 
sua hospitalidade acolhedora e suas praias paradisíacas e 
recifes de coral, o convertem em um destino que nenhum 
viageiro esquecerá. Acomodação.

DIA 14 SEG BALI
Café da manhã. Dia livre que poderá aproveitar para des-
frutar das praias da zona, desfrutar das instalações do ho-
tel ou realizar excursiones opcionais. Acomodação.

DIA 15 TER BALI
Café da manhã. Transfer até o aeroporto. Fim dos nossos 
serviços. ■

Neck Karen Village (Mulheres Girafa), com os numerosos 
anéis de bronze no pescoço. À continuação vamos visitar 
o Triângulo de Ouro, ponto de união entre Lao, Birmânia e 
Tailândia. Passeio em barco através do Triângulo de Ouro. 
À continuação vamos visitar a Casa do Ópio. Almoço em 
resturante local. Durante a tarde vamos visitar o Wat Rong 
Kun, o Templo Branco, que simboliza a pureza do budismo 
com a sua cor branca brilhante e decoração dos espelhos. 
Depois, transfer até Chiang Mai através da bela paisagem 
da selva tropical. Chegada a Chiang Mai. Acomodação.

DIA 7 SEG CHIANG MAI PC
Café da manhã. Saída pra chegar ao Santuário de Ele-
fantes. Vamos aprender um pouco sobre os elefantes, 
levando roupa Karen tradicional. Vamos ter a oportunida-
de de oferecer bananas e cana de açucar para alimentar 
os elefantes e caminar através do santuário onde vamos 
ouvir as suas histórias. Também vamos desfrutar de uma 
banho com os elefantes. Almoço. Regresso a Chiang Mai e 
visita ao principal Templo do Norte: o Wat Doi Suthep, um 
lugar sagrado e respeitado pelos tailandeses desde a mais 
de 1.200 anos. Durante a tarde vamos disfrutar do Jantar 
Kantoke, um jantar típico Thai acompanhado de danças 
antigas do Norte da Tailândia. Acomodação.

DIA 8 TER CHIANG MAI   SINGAPURA
Café da manhã. Transfer até o aeroporto para embarcar 
no voo o até Singapura (aéreo não incluido). Chegada e 
traslado ao hotel. Esta cidade, capital do pais, com seu 
mesmo nome; e importante porto internacional, esta si-
tuado junto ao estreito de Singapura, no lado sul da ilha 
principal. Acomodação.

DIA 9 QUA SINGAPURA
Café da manhã. Descobriremos Singapura desde a cume 
do ícone da engenharia e da arquitetura mais maravilhosa 
de Ásia, O Flyer Singapura situado a 165 m de altura! Fi-
caremos impressionados pela magnífica vista panorâmica 
de Singapura e seus arredores. A seguir conheceremos O 
Merlião, símbolo da cidade, metade peixe e metade leão, 
ícone que representa o começo humilde da cidade de Sin-
gapura como um povo de pescadores. Não podemos nos 
perder o Merlião Park com sua grande estátua. Visita de 
um dos templos budistas-taoístas mais antigos da cida-
de, o templo Thian Hock Keng construído em 1.842 para 

VALOR AGREGADO SPECIAL TOURS
·  Ver VALORES AGREGADOS em página 134.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Singapura Swissotel Merchant Court 4* (Tentação / Seleção) 
 Pan Pacific / Conrad Centennial 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

OBSERVAÇÕES
·   Voos Chiang Mai-Singapura-Bali não incluídos.
·  Ver informações e hotéis em páginas 133 e 134.

9122 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 Abr ao 18 Jun + 27 Ago ao 3 Set 2019 2.745 2.525 4.525
25 Junho ao 20 Agosto 2019 2.775 2.550 4.585
10 Set + 17 Set ao 22 Out 2019 2.745 2.525 4.525
29 Out + 12 Nov ao 10 Dez 2019 2.850 2.630 4.650
5 Novembro 2019 2.880 2.660 4.710
17 ao 24 Dezembro 2019 3.015 2.745 4.970
31 Dezembro 2019 ao 17 Março 2020 2.850 2.630 4.650

9122 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 Abr ao 18 Jun + 27 Ago ao 3 Set 2019 2.890 2.675 4.815
25 Junho ao 20 Agosto 2019 2.920 2.695 4.880
10 Set + 17 Set ao 22 Out 2019 2.890 2.675 4.815
29 Out + 12 Nov ao 10 Dez 2019 3.005 2.785 4.960
5 Novembro 2019 3.140 2.920 5.125
17 ao 24 Dezembro 2019 3.170 2.900 5.285
31 Dezembro 2019 ao 17 Março 2020 3.005 2.785 4.960

9122 - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 Abr ao 2 Jul + 27 Ago ao 3 Set 2019 3.545 2.785 4.595
9 Julho ao 20 Agosto 2019 3.670 2.785 4.595
10 Set + 17 Set ao 22 Out 2019 3.545 2.785 4.595
29 Outubro 2019 3.735 2.975 4.845
5 Novembro 2019 3.860 3.100 5.000
12 Novembro ao 17 Março 2020 3.735 2.975 4.845

Não operam do 29 Julho ao 1 Agosto + 17 ao 24 Setembro 2019.   
Preços não validos do 14 Dezembro ao 2 Janeiro
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Grande Buda no Templo Wat Pho · Bangkok

Templo de Angkor Wat · Camboja

Siem Reap

Phonm Phen 
(Iti. 9126-B)

TAILÂNDIA

Bangkok

Angkor
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22 1+

(Iti. 9126-B)

(Iti. 9126-B)
CAMBOJA

DIA 1 QUI BANGKOK 
Chegada e transfer até o hotel. Resto do dia livre para co-
nhecer uma das cidades mais antigas do sudeste asiático. 
Acomodação.

DIA 2 SEX BANGKOK MP
Café da manhã. Visita de dia completo. Vamos visitar o 
templo Wat Saket e o Monte Dourado. Continuamos até 
o Grande Palácio Real, um dos mais belos exemplos das 
cortes do Siam. Antigamente era utilizado como residên-
cia dos Reis da Tailândia. Aqui vai poder admirar palácios 
usados em ocasiões distintas: o palácio dos funerais, o pa-
lácio das recepções, a sala do trono, a sala da coroação, a 
casa dos convidados reais e o maravilho templo do Buda 
Esmeralda. Continuamos até Wat Pho, o grande complexo 
real de templos que alberda um Buda Reclinado com 46 m 
de comprimento e os Chedis (túmulos) dos reis. Um dos 
templos mais antigos de Bangkok, o Wat Pho, foi declara-
do mosteiro real durante o reinado do rei Rama I. À con-
tinuação vamos dar um emocionante passeio em Tuk Tuk 
desde o templo até o restaurante reservado para Almoço 
no restaurante Supathra Riverhouse, situado nas margens 
do rio Chao Phraya. Após o almoço vamos embarcar em 
uma “Long Tail”, uma embarcação típica de cauda lar-
ga, para desfrutar de uma passeio através dos canais de 
Thomburi. Depois, vamos visitar o Wat Arun, o Templo do 
Amanhecer e um dos simbolos da cidade. Seguimos em 
barco até Asiatique The Riverfront, um mercado nocturno 
ao largo do rio, onde vamos poder disfrutar de tempo livre 
para fazer compras, passear ou jantar em dos seus diver-
sos e variados restaurantes (jantar não incluido). Regresso 
ao hotel será efectuado de forma individual. Acomodação.

DIA 3 SÁB BANGKOK   SIEM REAP
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião 
para Siem Reap. Chegada e trâmites de vistos no aeropor-
to. Traslado ao hotel. Tempo libre. Acomodação.

DIA 4 DOM SIEM REAP (Angkor)  
Café da manhã. Saída em Tuk-Tuk (veiculo típico no Cam-
boja) em direção à porta Sul e visita da Antiga Capital de 
Angkor Thom (século XII), o Templo de Bayon com as suas 
54 torres decoradas com 200 caras sorridentes de Avo-
lokitesvara, o Phimeanakas, os Terraços do Rei Leproso e 
dos Elefantes, e as Câmaras Reais. À continuação, visita 
do Templo de Ta Prohm. Durante a tarde, visita ao templo 
mais famoso de todos, Angkor Wat, declarado Patrimó-
nio Mundial da Humanidade pela UNESCO. As conhecidas 
cinco torres formam parte da bandeira combojana. Re-
presentam os 5 picos de Meru, os muros que as rodeiam, 
são as montanhas e o vale rodeando, o oceano; é consi-
derada como o primeiro exemplo de arquitectura khmer. 
Acomodação.

DIA 5 SEG SIEM REAP (Angkor)   BANGKOK
Café da manhã. Saída em Tuk-Tuk para visitar o Templo 
Banteay Srei, o único templo construído por mulheres e 
dedicado ao Deus Shiva. Destaca-se pelos seus relevos e 

SAÍDAS
Quintas-feiras.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Tour Exclusivo Special Tours com saídas garantidas com um 
mínimo de 2 pessoas.

·  Iti. 9126: Passagem de avião Bangkok-Siem Reap-Bangkok 
em classe Turística.

·  Iti. 9126-B: Passagem de avião Bangkok-Siem Reap-Phonm 
Phen-Bangkok em classe Turística.

·  Transferes conforme itinerário.
·  5 / 6 noites de acomodação em função do itinerário escolhido.
·  Refeições conforme itinerário
·  Visitas indicadas no itinerário com guias locais de fala hispana.
·  Assistência por parte do nosso representante durante a sua 
estadia.

·  Seguro básico de viagem.

9126

Bangkok e Templos de Angkor
6 dias / 1 refeição   desde

 1.550$
esculturas com arenito vermelho, as suas figuras e detalhes 
minuciosos, muitos deles com formas tridimensionais. É 
considerado um dos templos mais belos de Angkor. Tam-
bém vamos visitar o Templo Banteai Samre, dedicado ao 
Deus Vishnu e do mesmo estilo arquitéctónico de Angkor 
Wat. Transfer até o aeroporto para sair em voo com destino 
a Bangkok. Chegada, trasalado até o hotel. Acomodação. 

DIA 6 TER BANGKOK
Café da manhã. Transfer até o aeroporto. Fim dos nossos 
serviços. ■ 

POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A PHONM PHEN:

9126-B

7 dias / 2 refeições desde
 2.040$

DIAS 1 AO 4 IGUAIS QUE ITI. 9126

DIA 5 SEG SIEM REAP (Angkor)   PHONM PHEN
Café da manhã. Saída em Tuk-Tuk para visitar o Templo Ban-
teay Srei, o único templo construído por mulheres e dedica-
do ao Deus Shiva. Destaca-se pelos seus relevos e esculturas 
com arenito vermelho, as suas figuras e detalhes minuciosos, 
muitos deles com formas tridimensionais. É considerado um 
dos templos mais belos de Angkor. Também vamos visitar 
o Templo Banteai Samre, dedicado ao Deus Vishnu e do 
mesmo estilo arquitéctónico de Angkor Wat. Transfer até 
o aeroporto para sair em voo com destino a Phonm Phen. 
Chegada, trasalado até o hotel. Acomodação.

DIA 6 TER PHONM PHEN   BANGKOK MP 
Café da manhã. Visita da cidade: o Museu Nacional, a 
Pagoda de Prata, o Palácio Real e Wat Phnom. Almoço. 
Traslado ao aeroporto e saída para Bangkok. Chegada e 
traslado. Acomodação. 

DIA 7 QUA BANGKOK 
Café da manhã. Resto do dia livre até o horário do trasla-
do ao aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

ITI 9126 / 9126-B

VALOR AGREGADO SPECIAL TOURS
·  Ver VALORES AGREGADOS em página 134.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Phonm Phen Amanjaya Pancam 4* (Tentação / Seleção) 
 Sofitel Phokeethra 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

OBSERVAÇÕES
·  Ver informações e hotéis em páginas 133 e 134.

9126 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
4 Abril ao 26 Setembro 2019 1.550 1.540 1.840
3 Outubro 2019 ao 26 Março 2020 1.570 1.560 1.870

9126 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
4 Abril ao 26 Setembro 2019 1.695 1.695 2.100
3 Outubro 2019 ao 26 Março 2020 1.735 1.725 2.175

9126 - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
4 Abril ao 26 Setembro 2019 1.810 1.800 2.340
3 Out ao 19 Dez 2019 + 9 ao 16 Jan 2020 1.860 1.850 2.435
26 Dez 2019 ao 2 Jan + 23 Jan 2020 1.925 1.925 2.570
30 Janeiro ao 26 Março 2020 1.860 1.850 2.435

9126-B - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
4 Abril 2019 ao 26 Março 2020 2.040 2.020 2.300

9126-B - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
4 Abril 2019 ao 26 Março 2020 2.280 2.255 2.725

9126-B - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
4 Abril 2019 ao 26 Março 2020 2.380 2.360 2.995
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VALOR AGREGADO SPECIAL TOURS
·  Ver VALORES AGREGADOS em página 134.

OBSERVAÇÕES
·  A ordem das visitas pode ser alterada.
·  Ver informações e hotéis em páginas 133 e 134.

SAÍDAS
Terças-feiras.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Tour regular Exclusivo Special Tours com saídas garantidas 
com um mínimo de 2 pessoas.

·  Assistente de fala hispana à chegada em Bangkok.
·  Passagem de avião Chiang Mai-Siem Reap-Bangkok.
·  Traslados conforme itinerário.
·  10 noites de acomodação nos hotéis indicados ou similares 
em função do itinerário escolhido.

·  Refeições conforme itinerário.
·  Visitas indicadas em itinerário com guia acompanhante de 
fala hispana nos dias 4 ao 7 e guias locais de lingua hispana 
em Bangkok, Singapura e Bali.

·  Assistente do nosso representante durante a sua estadia.
·  Seguro básico de viagem.

DIA 6 DOM CHIANG RAI - TRIÁNGULO DE ORO - CHIANG MAI MP
Café da manhã. Saída para visitar alguns grupos étnicos 
como o povo “Akha” do Tibete, conhecidos pelos seus fa-
tos coloridos, o povo “Yao” de China e também en Long 
Neck Karen Village (Mulheres Girafa), com os numerosos 
anéis de bronze no pescoço. À continuação vamos visitar 
o Triângulo de Ouro, ponto de união entre Lao, Birmâ-
nia e Tailândia. Passeio em barco através do Triângulo de 
Ouro. À continuação vamos visitar a Casa do Ópio. Almo-
ço em resturante local. Durante a tarde vamos visitar o 
Wat Rong Kun, o Templo Branco, que simboliza a pureza 
do budismo com a sua cor branca brilhante e decoração 
dos espelhos. Depois, transfer até Chiang Mai através da 
bela paisagem da selva tropical. Chegada a Chiang Mai. 
Acomodação.

DIA 7 SEG CHIANG MAI PC
Café da manhã. Saída pra chegar ao Santuário de Elefan-
tes. Vamos ter a oportunidade de oferecer bananas e cana 
de açucar para alimentar os elefantes e caminar através 
do santuário onde vamos ouvir as suas histórias. Também 
vamos desfrutar de uma banho com os elefantes. Almo-
ço. Regresso a Chiang Mai e visita ao principal Templo do 
Norte: o Wat Doi Suthep, um lugar sagrado e respeitado 
pelos tailandeses desde a mais de 1.200 anos. Durante a 
tarde vamos disfrutar do Jantar Kantoke, um jantar típico 
Thai acompanhado de danças antigas do Norte da Tailân-
dia. Acomodação.

DIA 8 TER CHIANG MAI   SIEM REAP
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião 
para Siem Reap. Chegada e trâmites de vistos no aeropor-
to. Traslado ao hotel. Tempo libre. Acomodação.

DIA 9 QUA SIEM REAP (Angkor)  
Café da manhã. Saída em Tuk-Tuk (veiculo típico no Cam-
boja) em direção à porta Sul e visita da Antiga Capital de 
Angkor Thom (século XII), o Templo de Bayon com o Phi-
meanakas, os Terraços do Rei Leproso e dos Elefantes, e as 
Câmaras Reais. À continuação, visita do Templo de Ta Prohm. 
Durante a tarde, visita ao templo mais famoso de todos, 
Angkor Wat, declarado Património Mundial da Humanidade 
pela UNESCO. É considerada como o primeiro exemplo de 
arquitectura khmer. Acomodação.

DIA 10 QUI SIEM REAP (Angkor)   BANGKOK
Café da manhã. Saída em Tuk-Tuk para visitar o Templo 
Banteay Srei, o único templo construído por mulheres e 
dedicado ao Deus Shiva. É considerado um dos templos 
mais belos de Angkor. Também vamos visitar o Templo 
Banteai Samre, dedicado ao Deus Vishnu e do mesmo 
estilo arquitéctónico de Angkor Wat. Transfer até o aero-
porto para sair em voo com destino a Bangkok. Chegada, 
trasalado até o hotel. Acomodação. 

DIA 11 SEX BANGKOK
Café da manhã. Resto do dia livre até o horário do trasla-
do ao aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

DIA 1 TER BANGKOK 
Chegada e transfer até o hotel. Resto do dia livre para co-
nhecer uma das cidades mais antigas do sudeste asiático. 
Acomodação.

DIA 2 QUA BANGKOK MP
Café da manhã. Visita de dia completo. Vamos visitar o 
templo Wat Saket e o Monte Dourado. Continuamos até o 
Grande Palácio Real. Aqui vai poder admirar palácios usa-
dos em ocasiões distintas: o palácio dos funerais, o palácio 
das recepções, a sala do trono, a sala da coroação, a casa 
dos convidados reais e o maravilho templo do Buda Esme-
ralda. Continuamos até Wat Pho, o grande complexo real 
de templos que alberda um Buda Reclinado com 46 m de 
comprimento e os Chedis (túmulos) dos reis. Um dos tem-
plos mais antigos de Bangkok, o Wat Pho. À continuação 
vamos dar um emocionante passeio em Tuk Tuk desde o 
templo até o restaurante reservado para Almoço no res-
taurante Supathra Riverhouse, situado nas margens do rio 
Chao Phraya. Após vamos embarcar em uma “Long Tail”, 
uma embarcação típica de cauda larga, para desfrutar de 
uma passeio através dos canais de Thomburi. Depois, va-
mos visitar o Wat Arun, o Templo do Amanhecer. Segui-
mos em barco até Asiatique The Riverfront, um mercado 
nocturno ao largo do rio, onde vamos poder disfrutar de 
tempo livre para fazer compras, passear ou jantar em dos 
seus restaurantes (jantar não incluido). Regresso ao hotel 
será efectuado de forma individual. Acomodação.

DIA 3 QUI BANGKOK 
Café da manhã. Dia livre nesta cidade. Se desejar de forma 
opcional poderá fazer uma excursão ao Damnoen Saduak, 
o mercado flutuante mais colorido do reino, situado a 
110 Km de Bangkok, o tour inclui a visita à Pagoda Gigan-
te de Phra Pathom Chedi em Nakorn Pathom, a maior do 
Oriente e mais importante centro budista desde o século 
VI e o almoço Thai onde se pode ver uma pequena amos-
tra da culta, desporto e danças típicas. Acomodação.

DIA 4 SEX BANGKOK - AYUTTHAYA - SUKHOTHAI MP
Café da manhã. Saída por estrada em direção a Ayut-
thaya. Visita ao Parque Histórico de Ayutthaya e os seus 
templos maravilhosos. Visita aos principais templos: o 
Wat Chaiwathanaram e o Wat Phra Srisampetch. Almoço 
em restaurante local. Durante a tarde, saída em direção a 
Sukhothai. Chegada e Acomodação.

DIA 5 SÁB SUKHOTHAI - PHAYAO - CHIANG RAI MP
Café da manhã. Saída de manhã cedo em direção ao Par-
que Arqueológico de Sukhothai. Visita aos principais tem-
plos do parque, como o Wat Srisawai, o Wat Maha Dhat, o 
Wat Sra Sri. Almoço em restaurante local. Após o almoço 
vamos dirigir-nos por estrada até Chiang Rai fazendo uma 
paragem na cidade de Phayao, que se extende quase na 
sua totalidade sobre a margem oeste do lago e que tem 
uma bela avenida costeira, onde parar para tirar fotogra-
fias ou simplesmente caminhar pelo parque costeiro. Che-
gada a Chiang Rai. Acomodação.

9154

Belezas da Tailândia e Templos de Camboja
11 dias / 6 refeições   desde

 2.070$

ITI 9154

9154 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 Abril ao 17 Setembro 2019 2.070 2.070 2.560
24 Setembro ao 22 Outubro 2019 2.090 2.090 2.590
29 Out + 12 Nov ao 10 Dez 2019 2.195 2.195 2.715
5 Novembro 2019 2.225 2.225 2.775
17 Dezembro 2019 2.280 2.280 2.445
24 Dezembro 2019 2.310 2.310 2.475
31 Dezembro 2019 ao 17 Março 2020 2.195 2.195 2.360

9154 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 Abril ao 17 Setembro 2019 2.265 2.290 2.955
24 Setembro ao 22 Outubro 2019 2.310 2.320 3.025
29 Out + 12 Nov ao 10 Dez 2019 2.425 2.435 3.170
5 Novembro 2019 2.560 2.570 3.340
17 Dezembro 2019 2.515 2.525 3.265
24 Dezembro 2019 2.525 2.540 3.285
31 Dezembro 2019 ao 17 Março 2020 2.425 2.435 3.170

9154 - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 Abril ao 17 Setembro 2019 2.515 2.525 3.495
24 Setembro ao 22 Outubro 2019 2.570 2.580 3.590
29 Out + 12 Nov ao 10 Dez 2019 2.755 2.765 3.840
5 Novembro 2019 2.880 2.890 3.995
17 Dezembro 2019 3.025 3.035 4.065
24 Dezembro 2019 3.160 3.180 4.285
31 Dezembro 2019 ao 7 Janeiro 2020 2.755 2.765 3.840
14 Janeiro 2020 2.820 2.840 3.975
21 Janeiro ao 17 Março 2020 2.755 2.765 3.840

Crianças até 11 anos, 20% desconto em Triplo.
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9194 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
2 ao 30 Abril 2019 570 625 955 635 840 1.040 790 820 1.385
7 Maio ao 24 Setembro 2019 540 595 905 595 750 990 720 770 1.225
1 Outubro ao 2019 ao 24 Março 2020 570 625 955 635 840 1.040 790 820 1.385

9194-C - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
2 ao 30 Abril 2019 1.250 1.300 1.550 1.330 1.580 1.715 1.485 1.550 2.040
7 Maio ao 24 Setembro 2019 1.250 1.300 1.550 1.300 1.540 1.665 1.425 1.500 1.915
1 ao 29 Outubro 2019 1.270 1.320 1.590 1.375 1.590 1.800 1.540 1.560 2.110
5 Novembro 2019 ao 14 Janeiro 2020 1.300 1.360 1.655 1.405 1.635 1.860 1.570 1.600 2.185
21 Janeiro 2020 1.340 1.385 1.725 1.445 1.665 1.935 1.600 1.620 2.255
28 Janeiro ao 24 Março 2020 1.300 1.360 1.655 1.405 1.635 1.860 1.570 1.600 2.185

Crianças até 11 anos, 15% desconto em Triplo.

DIA 1 TER HANÓI 
Chegada ao aeroporto Internacional de Hanoi e transfer 
até à cidade onde vai ter uma primeira impressão de Ha-
noi. Transfer até o hotel. Tarde livre. Acomodação.

DIA 2 QUA HANÓI MP
Café da manhã. Visita à cidade que inclui o Mausoléu de Ho 
Chi Minh (só o exterior), a Pagoda de um Só Pilar e o Museu 
de Etnologia. Almoço em restaurante local. Durante a tar-
de, visita ao Templo de Literatura. O Templo de Van Mieu, 
o Templo da Literatura, foi criado em honra a Confúcio por 
volta do ano 1.070, e foi a sede da primeira Universidade do 
Vietnã. Uma fascinante rede de ruas estreitas e casas-lo-
ja, também conhecidas como as “36 ruas”, onde cada rua 
tem o nome do produto que vendia , tecidos, artesanato, 
medicamentos e lápides. Também vamos desfrutar do fa-
moso “Show de marionetes de água”, uma arte Vietnãita 
milenária onde se representam, utilizando marionetes em 
um ambiente aquático, cenas do dia a dia do antigo Viet-
nã, acompanhado de música e canticos tradicionais. Após 
o show vamos ter a oportunidade de ter uma autêntica 
experiência Vietnãita, uma vez que vamos parar em uma 
cafetaria escondida em um beco da zona antiga de Hanoi 
para provar o típico café Vietnãita que é bastante forte mas 
muito aromático, e que é servido apenas com leite conden-
sado. Também vamos provar a cerveja local acompanhada 
por snacks locais. Acomodação.

DIA 3 QUI HANÓI - BAÍA DE HALONG   PC
Café da manhã. Saída por estrada até à Baía de Halong. 
Chegada a Halong, onde vamos embarcar em um junco. 
Almoço a bordo. Cruzeiro pela Baía onde vamos a ver a 
gruta Sung Son, uma das mais actrativa e interessante. 
Jantar e Acomodação a bordo.

DIA 4 SEX   BAÍA DE HALONG - HANÓI 
Café da manhã. Desembarque e saída em direção a Hanoi 
por estrada. Chegada ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 5 SÁB HANÓI 
Café da manhã. Resto do dia livre até à hora do transfer 
para o aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

SAÍDAS
Terças-feiras.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Tour regular Exclusivo para clientes Special Tours com saídas 
garantidas com um mínimo de 2 pessoas.

·  Iti. 9194-C: Pasagem de avião Hanoi-Siem Reap em classe 
Turística.

·  Traslados conforme itinerário
·  4 / 6 noites de acomodação em função do itinerário escolhido.
·  Refeições conforme itinerário.
·  Visitas indicadas no itinerário com guias locais de lingua 
hispana.

·  Assistência por parte do nosso representante durante a sua 
estadia.

·  Seguro básico de viagem.

9194

Vietnã Express e Camboja
5 dias / 3 refeições   desde

 540$
POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A SIEM REAP:

9194-C

7 dias / 3 refeições desde
 1.250$

DIAS DO 1 AO 3 IGUAIS QUE ITI. 9194

DIA 5 SÁB HANÓI   SIEM REAP 
Café da manhã. Tempo livre até à hora do transfer para 
embarcar no voo com destino a Siem Reap. Chegada. Bu-
rocracia de visto e transfer até o hotel. Acomodação.

DIA 6 DOM SIEM REAP (Angkor) 
Café da manhã. Saída em Tuk-Tuk (veiculo típico no Cam-
boja) em direção à porta Sul e visita da Antiga Capital 
de Angkor Thom (século XII), o Templo de Bayon com o 
Phimeanakas, os Terraços do Rei Leproso e dos Elefantes, 
e as Câmaras Reais. À continuação, visita do Templo de 
Ta Prohm. Durante a tarde, visita ao templo mais famoso 
de todos, Angkor Wat, declarado Património Mundial da 
Humanidade pela UNESCO. As conhecidas cinco torres 
formam parte da bandeira combojana. Representam os 
5 picos de Meru, os muros que as rodeiam, são as mon-
tanhas e o vale rodeando, o oceano; é considerada como 
o primeiro exemplo de arquitectura khmer. Acomodação.

DIA 7 SEG SIEM REAP (Angkor) 
Café da manhã. Saída em Tuk-Tuk para visitar o Templo 
Banteay Srei, o único templo construído por mulheres e 
dedicado ao Deus Shiva. Destaca-se pelos seus relevos e 
esculturas com arenito vermelho, as suas figuras e deta-
lhes minuciosos, muitos deles com formas tridimensionais. 
É considerado um dos templos mais belos de Angkor. Tam-
bém vamos visitar o Templo Banteai Samre, dedicado ao 
Deus Vishnu e do mesmo estilo arquitéctónico de Angkor 
Wat. Transfer até o aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

ITI 9194 / 9194-C

VALOR AGREGADO SPECIAL TOURS
·  Ver VALORES AGREGADOS em página 134.

OBSERVAÇÕES
·  Iti. 9194-C: Para realizar este programa, é imprescindível 
reservar voo com saída de Siem Reap a partir de 17:00 horas.

·  Não há quartos Triplos no cruzeiro. Preço calculado em base 
a 1 Duplo + 1 Single no cruzeiro. 

· Ver informações na página 133. 

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Hanói Skylark  4* (Tentação) 
 Lan Vien  4* (Seleção) 
 Movenpick  5* (Luxo)
Baía de Halong Junco Bhaya (Todos os Produtos)
Siem Reap Angkor Holidy 4* (Tentação) 
 Tara Angkor / Lotus Blanc 4* (Seleção) 
 Borei / Angkor Palace  5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.
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Vendedora de fruta · Vietnã

VALOR AGREGADO SPECIAL TOURS
·  Ver VALORES AGREGADOS em página 134.

OBSERVAÇÕES
·  Não há quartos Triplos no cruzeiro. Preço calculado em base 
a 1 Duplo + 1 Single no cruzeiro.

·  Ver informações e hotéis em páginas 133 e 134.

SAÍDAS
Terças-feiras.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Tour regular Exclusivo para clientes Special Tours.
·  Iti. 9194-BP: Passagem de avião Hanoi-Siem Reap-Phuket 
em classe Turística.

·  Iti. 9194-BPB: Passagem de avião Hanoi-Siem Reap-Phuket-
Bangkok em classe Turística.

·  Transferes conforme itinerário
·  9 / 10 noites de acomodação em função do itinerário escolhido.
·  Refeições conforme itinerário.
·  Visitas indicadas no itinerário com guias locais de lingua hispana.
·  Assistência por parte do nosso representante durante a sua estadia.
- Seguro básico de viagem.

e esculturas com arenito vermelho, as suas figuras e de-
talhes minuciosos, muitos deles com formas tridimensio-
nais. É considerado um dos templos mais belos de Angkor. 
Também vamos visitar o Templo Banteai Samre, dedica-
do ao Deus Vishnu e do mesmo estilo arquitéctónico de 
Angkor Wat. Transfer até o aeroporto para sair em voo 
com destino a Phuket, via cidade de conexão. Chegada a 
Phuket e transfer até o hotel. Acomodação. 

DIA 8 TER PHUKET
Café da manhã. Dia livre para desfrutar das praias. Suge-
rimos uma visita opcional a Phnag Nga, a famosa ilha de 
James Bond. Acomodação. 

DIA 9 QUA PHUKET 
Café da manhã. Dia livre para desfrutar das maravilhosas 
praias da região ou realizar uma visita opcional às Ilhas Phi 
Phi. Acomodação. 

DIA 10 QUI PHUKET
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços. ■

POSSIBILIDADE DE ADICIONAR 1 NOITE EXTRA EM BANGKOK  
(COM VOOS E TRASLADOS)

9194-BPB

11 dias / 3 refeições desde
 2.195$

DIAS 1 AO 9 IGUAIS QUE ITI. 9194-BP

DIA 10 QUI PHUKET   BANGKOK
Café da manhã. Transfer até o aeroporto para embarcar 
no voo com destino a Bangkok. Chegada e transfer até o 
hotel. Resto do dia livre. Acomodação. 

DIA 11 SEX BANGKOK
Café da manhã. Resto do dia livre até o horário do trasla-
do ao aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

DIA 1 TER HANÓI 
Chegada ao aeroporto Internacional de Hanoi e traslado 
ao hotel. Tarde livre em hanoi para descansar ou descibrir 
a cidade por sua conta. Acomodação.

DIA 2 QUA HANÓI MP 
Café da manhã. Visita à cidade que inclui o Mausoléu de 
Ho Chi Minh (só o exterior), a Pagoda de um só pilar e o 
Museu de Etnologia. Almoço em restaurante local. Duran-
te a tarde, visita ao Templo de Literatura. O Templo de Van 
Mieu, o Templo da Literatura, foi criado em honra a Confú-
cio por volta do ano 1.070, e foi a sede da primeira Univer-
sidade do Vietnã. Uma fascinante rede de ruas estreitas e 
casas-loja, também conhecidas como as “36 ruas”, onde 
cada rua tem o nome do produto que vendia , tecidos, 
artesanato, medicamentos e lápides. Também vamos 
desfrutar do famoso “Show de marionetes de água”, uma 
arte Vietnãita milenária onde se representam, utilizando 
marionetes em um ambiente aquático, cenas do dia a dia 
do antigo Vietnã, acompanhado de música e canticos tra-
dicionais. Após o show vamos ter a oportunidade de ter 
uma autêntica experiência Vietnãita, uma vez que vamos 
parar em uma cafetaria escondida em um beco da zona 
antiga de Hanoi para provar o típico café Vietnãita que é 
bastante forte mas muito aromático, e que é servido ape-
nas com leite condensado. Também vamos provar a cer-
veja local acompanhada por snacks locais. Acomodação.

DIA 3 QUI HANÓI - BAÍA DE HALONG    PC 
Café da manhã. Saída por estrada até à Baía de Halong. 
Chegada a Halong, onde vamos embarcar em um junco. 
Almoço a bordo. Cruzeiro pela Baía onde vamos a ver a 
gruta Sung Son, uma das mais actrativa e interessante. 
Jantar e Acomodação a bordo.

DIA 4 SEX   BAÍA DE HALONG - HANÓI 
Café da manhã. Desembarque e saída em direção a Hanoi 
por estrada. Chegada ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 5 SÁB HANÓI   SIEM REAP
Café da manhã. Tempo livre até à hora do transfer para 
embarcar no voo com destino a Siem Reap. Chegada. Bu-
rocracia de visto e transfer até o hotel. Acomodação.

DIA 6 DOM SIEM REAP (Angkor)  
Café da manhã. Saída em Tuk-Tuk (veiculo típico no Cam-
boja) em direção à porta Sul e visita da Antiga Capital 
de Angkor Thom (século XII), o Templo de Bayon com o 
Phimeanakas, os Terraços do Rei Leproso e dos Elefantes, 
e as Câmaras Reais. À continuação, visita do Templo de 
Ta Prohm. Durante a tarde, visita ao templo mais famoso 
de todos, Angkor Wat, declarado Património Mundial da 
Humanidade pela UNESCO. Acomodação.

DIA 7 SEG SIEM REAP (Angkor)   PHUKET
Café da manhã. Saída em Tuk-Tuk para visitar o Templo 
Banteay Srei, o único templo construído por mulheres e 
dedicado ao Deus Shiva. Destaca-se pelos seus relevos 

9194-BP

Vietnã Express, Camboja e Phuket
10 dias / 3 refeições   desde

 1.820$

ITI 9194-BP / 9194-BPB

9194-BP - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 Abril ao 24 Setembro 2019 1.820 1.895 2.290
1 ao 22 Outubro 2019 1.840 1.915 2.330
29 Outubro 2019 1.985 2.020 2.570
5 Novembro ao 10 Dezembro 2019 2.020 2.060 2.630
17 + 31 Dezembro 2019 2.175 2.165 2.955
24 Dezembro 2019 2.310 2.320 3.120
7 ao 14 Jan + 28 Jan ao 24 Mar 2020 2.020 2.070 2.660
21 Janeiro 2020 2.060 2.090 2.735
Sup. por pax iti. 9194-BPB 375 375 480

9194-BP - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 ao 30 Abril 2019 1.935 2.185 2.495
7 Maio ao 24 Setembro 2019 1.905 2.140 2.445
1 ao 22 Outubro 2019 1.975 2.195 2.580
29 Outubro 2019 2.090 2.300 2.810
5 Novembro ao 10 Dezembro 2019 2.120 2.340 2.870
17 Dezembro 2019 2.360 2.540 3.245
24 Dezembro 2019 2.580 2.725 3.515
31 Dezembro 2019 2.320 2.465 3.245
7 ao 14 Jan + 28 Jan ao 24 Mar 2020 2.185 2.380 3.005
21 Janeiro 2020 2.225 2.415 3.080
Sup. por pax iti. 9194-BPB 415 405 560

9194-BP - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 ao 30 Abril 2019 2.255 2.310 3.170
7 Maio ao 24 Setembro 2019 2.195 2.255 3.045
1 ao 22 Outubro 2019 2.310 2.320 3.245
29 Outubro 2019 2.425 2.445 3.455
5 Novembro ao 10 Dezembro 2019 2.455 2.485 3.525
17 ao 31 Dezembro 2019 3.035 2.850 4.700
7 ao 14 Jan + 28 Jan ao 24 Mar 2020 2.580 2.550 3.840
21 Janeiro 2020 2.610 2.570 3.910
Sup. por pax iti. 9194-BPB 445 445 595

Crianças até 11 anos, 15% desconto em Triplo.



156

Bangkok
(Iti. 9191-CB)

Hue

Siem Reap (Iti. 9191-C e 9191-CB)

(Iti. 9191-C e 9191-CB)

(Iti. 9191-CB)

Hoi An

Danan

Angkor

TAILÂNDIA

CAMBOJA VIETNÃ

Hanói
2 1+

1

2

1 2

Baía de Halong
1
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Baía de Ha Long · Vietnã

DIA 1 TER HANOI
Chegada ao aeroporto internacional de Hanoi e traslado 
até o hotel e check-in. Tarde livre em Hanoi para descansar 
ou descobrir a cidade por sua conta. Acomodação.

DIA 2 QUA HANOI MP
Café da manhã. Visita à cidade que inclui o Mausoléu de 
Ho Chi Minh (só o exterior), a Pagoda de um Só Pilar e o 
Museu de Etnologia. Almoço em restaurante local. Duran-
te a tarde, visita ao Templo de Literatura. O Templo de 
Van Mieu, o Templo da Literatura, foi criado em honra a 
Confúcio por volta do ano 1.070, e foi a sede da primei-
ra Universidade do Vietnã, na qual estudavam principes 
e jovens da alta alcurnia. Uma fascinante rede de ruas 
estreitas e casas-loja, também conhecidas como as “36 
ruas”, onde cada rua tem o nome do produto que ven-
dia , tecidos, artesanato, medicamentos e lápides. Tam-
bém vamos desfrutar do famoso “Show de marionetes de 

9191

Belezas do Vietnã
8 dias / 5 refeições     desde

 1.240$
água”, uma arte Vietnãita milenária onde se representam, 
utilizando marionetes em um ambiente aquático, cenas 
do dia a dia do antigo Vietnã, acompanhado de música e 
canticos tradicionais Vietnãitas. Após o show vamos ter a 
oportunidade de ter uma autêntica experiência Vietnãita, 
uma vez que vamos parar em uma cafetaria escondida em 
um beco da zona antiga de Hanoi para provar o típico café 
Vietnãita que é bastante forte mas muito aromático, e que 
é servido apenas com leite condensado. Também vamos 
provar a cerveja local acompanhada por snacks locais. 
Acomodação.

DIA 3 QUI HANOI   BAÍA DE HALONG PC
Café da manhã. Saída por estrada até à baía de Halong. 
Durante o caminho, vamos descobrir as terras ricas do 
Delta do Rio Vermelho e a paisagem dos arrozais, os bú-
falos de água e a vida quotidiana dos povos Vietnãitas. 
Chegada a Halong, onde vamos embarcar em um junco. 

Almoço a bordo. Cruzeiro pela Baía onde vamos a ver a 
gruta Sung Son, uma das mais actrativa e interessante. 
Jantar e Acomodação a bordo.

DIA 4 SEX BAÍA DE HALONG - HANOI   HUE
Café da manhã. Desembarque e saída em direção a Hanoi 
por estrada. Transfer até o aeroporto para embarcar no 
voo com destino a Hue. Chegada e transfer até o hotel. 
Acomodação.

DIA 5 SÁB HUE - DANANG - HOI AN MP
Café da manhã. Passeio em barco pelo rio dos perfumes 
até à Pagoda do Céu, ou Thien Mu. Seguimos com a visi-
ta à cidadela Imperial e as tumbas de Khai Dinh. Almoço 
em restaurante local. Saída em direção a Hoian através 
da passagem Hai Van, mais conhecida como a Passa-
gem das Nuvens. Chegada a Hoi An e o resto do dia livre. 
Acomodação.

ITI 9191 / 9191-C / 9191-CB
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Incenso no mercado · Hoi An

SAÍDAS
Terças-feiras.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Tour regular Exclusivo para clientes Special Tours.
·  Saída garantida com um mínimo de 2 pessoas
·  Passagem de avião Hanoi-Hue-Danang-Hanói em classe 
Turística. Adicionalmente, para iti 9191-C, passagem de avião 
Danang-Siem Reap em classe Turística e para iti. 9191-CB 
passagem de avião Siem Reap-Bangkok em classe Turística.

·  Traslados conforme itinerário.
·  7 / 8 / 9 noites de acomodação em função do itinerário escolhido.
·  Refeições conforme itinerário.
·  Visitas indicadas no tinerário com guias locais de lingua 
hispana.

·  Assitência por parte do nosso representante durante a sua 
estadia.

·  Seguro básico de viagem.

POSSIBILIDADE DE ADICIONAR 1 NOITE EXTRA EM BANGKOK (COM 
VOOS E TRASLADOS) :

9191-CB

10 dias / 6 refeições desde
 2.840$

DIA 9 QUA SIEM REAP (Angkor)   BANGKOK
Café da manhã. Saída em Tuk-Tuk para visitar o Templo 
Banteay Srei, o único templo construído por mulheres e 
dedicado ao Deus Shiva. Destaca-se pelos seus relevos 
e esculturas com arenito vermelho, as suas figuras e de-
talhes minuciosos, muitos deles com formas tridimensio-
nais. É considerado um dos templos mais belos de Angkor. 
Também vamos visitar o Templo Banteai Samre, dedicado 
ao Deus Vishnu e do mesmo estilo arquitéctónico de An-
gkor Wat. Transfer até o aeroporto para embarcar no voo 
com destino a Bangkok. Chegada e transfer até o hotel. 
Acomodação.

DIA 10 QUI BANGKOK
Café da manhã. Transfer até o aeroporto. Fim dos nossos 
serviços. ■

DIA 6 DOM HOI AN MP
Café da manhã. Durante a manhã vamos descobrir os en-
cantos de Hoian. Um povo histórico que mostrava ser uma 
prospera cidade portuária durante os séculos XVI a XVIII. 
A sua importante comunidade de extrangeiros traduziu-
-se em um estilo arquitectónico único com influências 
Vietnãitas, chinesas e japonesas. Vamos visitar a sala de 
Phuc Kien, a ponte japonesa coberta, a casa velha de Tan 
Ky e um escritório de seda. Almoço em restaurante local. 
Tarde livre para passear pela cidade e percorrer os tipicos 
comércios ou descansar nas praias e instalações do hotel. 
Acomodação.

DIA 7 SEG HOI AN - DANANG   HANOI
Café da manhã. Dia livre até à hora do transfer para o ae-
roporto para embarcar no voo com destino a Hanoi. Che-
gada e transfer até o hotel. Acomodação.

DIA 8 TER HANOI
Café da manhã. Dia livre até à hora do transfer para o 
aeroporto para embarcar no voo em direção ao próximo 
destino. Fim dos nossos serviços. ■ 

POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A SIEM REAP:

9191-C

9 dias / 5 refeições desde
 1.645$

DIA 7 SEG HOI AN - DANANG   SIEM REAP
Café da manhã. Dia livre até à hora do transfer para o ae-
roporto para embarcar no voo com destino Siem Reap. 
Chegada, procedimentos de visto e transfer até o hotel. 
Este pequeno povo é a porta de entrada na Cidade de 
Angkor, com mais de 100 templos que datam do século IX 
ao XIII. Acomodação.

DIA 8 TER SIEM REAP (Angkor) 
Café da manhã. Saída em Tuk-Tuk (veiculo típico no Cam-
boja) em direção à porta Sul e visita da Antiga Capital de 
Angkor Thom (século XII), o Templo de Bayon com as suas 
54 torres decoradas com 200 caras sorridentes de Avo-
lokitesvara, o Phimeanakas, os Terraços do Rei Leproso e 
dos Elefantes, e as Câmaras Reais. À continuação, visita 
do Templo de Ta Prohm. Durante a tarde, visita ao templo 
mais famoso de todos, Angkor Wat, declarado Patrimó-
nio Mundial da Humanidade pela UNESCO. As conhecidas 
cinco torres formam parte da bandeira combojana. Re-
presentam os 5 picos de Meru, os muros que as rodeiam, 
são as montanhas e o vale rodeando, o oceano; é consi-
derada como o primeiro exemplo de arquitectura khmer. 
Acomodação.

DIA 9 QUA SIEM REAP (Angkor)
Café da manhã. Saída em Tuk-Tuk para visitar o Templo 
Banteay Srei, o único templo construído por mulheres e 
dedicado ao Deus Shiva. Destaca-se pelos seus relevos 
e esculturas com arenito vermelho, as suas figuras e de-
talhes minuciosos, muitos deles com formas tridimen-
sionais. É considerado um dos templos mais belos de 
Angkor. Também vamos visitar o Templo Banteai Samre, 
dedicado ao Deus Vishnu e do mesmo estilo arquitéctóni-
co de Angkor Wat. Transfer até o aeroporto para embarcar 
no voo em direção ao próximo destino. Fim dos nossos  
serviços. ■

VALOR AGREGADO SPECIAL TOURS
·  Ver VALORES AGREGADOS em página 134.

9191- PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
2 ao 30 Abril 2019 1.260 1.320 1.635 1.330 1.520 1.870 1.580 1.620 2.380
7 Maio ao 24 Setembro 2019 1.240 1.300 1.600 1.310 1.485 1.850 1.520 1.600 2.255
1 Outubro 2019 ao 14 Janeiro 2020 1.300 1.360 1.705 1.385 1.580 1.975 1.635 1.675 2.495
21 de Janeiro 2020 1.405 1.435 1.915 1.485 1.655 2.185 1.735 1.645 2.705
28 Janeiro ao 24 Março 2020 1.300 1.360 1.705 1.385 1.580 1.975 1.635 1.675 2.495

9191-C- PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
2 ao 30 Abril 2019 1.665 1.705 2.005 1.735 1.935 2.195 1.985 2.040 2.695
7 Maio ao 24 Setembro 2019 1.645 1.685 1.975 1.725 1.915 2.175 1.945 1.995 2.610
1 Outubro 2019 ao 31 Dezembro 2019 1.715 1.760 2.090 1.820 1.985 2.330 2.080 2.090 2.860
7 ao 14 Janeiro 2020 1.725 1.780 2.110 1.840 2.005 2.380 2.090 2.110 2.890
21 Janeiro 2020 1.820 1.840 2.320 1.945 2.080 2.590 2.195 2.175 3.090
28 Janeiro ao 24 Março 2020 1.725 1.780 2.110 1.840 2.005 2.380 2.090 2.110 2.890
Suplemento por pax iti. 9191-CB 1.195 1.175 1.330 1.320 1.300 1.560 1.405 1.385 1.735

Crianças até 11 anos, 20% desconto em Triplo.

OBSERVAÇÕES
·  Iti. 9191-C: Para realizar este programa, é imprescindível 
reservar voo com saída de Siem Reap a partir de 17:00 horas.

·  Não há quartos Triplos no cruzeiro. Preço calculado em base 
a 1 Duplo + 1 Single no cruzeiro.

·  Ver informações e hotéis em páginas 133 e 134.
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Plantação no Delta do Mekong · Vietnã

COMEÇO DO ITINERÁRIO 9192-A

DIA 1 DOM BANGKOK
Chegada e transfer até o hotel. Resto do dia livre para co-
nhecer uma das cidades mais antigas do sudeste asiático. 
Acomodação.

DIA 2 SEG BANGKOK MP
Café da manhã. Visita de dia completo. Vamos visitar o 
templo Wat Saket e o Monte Dourado. Continuamos até 
o Grande Palácio Real con o maravilho templo do Buda 
Esmeralda. Continuamos até Wat Pho, o grande complexo 
real de templos que alberda um Buda Reclinado com 46 m 
de comprimento e os Chedis (túmulos) dos reis. Um dos 
templos mais antigos de Bangkok, o Wat Pho. À continua-
ção vamos dar um emocionante passeio em Tuk Tuk desde 
o templo até o restaurante reservado para Almoço no res-
taurante Supathra Riverhouse, situado nas margens do rio 
Chao Phraya. Após vamos embarcar em uma “Long Tail”, 
uma embarcação típica de cauda larga, para desfrutar 
de uma passeio através dos canais de Thomburi. Depois, 
vamos visitar o Wat Arun, o Templo do Amanhecer e um 
dos simbolos da cidade. Seguimos em barco até Asiatique 
The Riverfront, um mercado nocturno ao largo do rio, onde 
vamos poder disfrutar de tempo livre para fazer compras, 
passear ou jantar em dos seus diversos e variados restau-
rantes (jantar não incluido). Regresso ao hotel será efectu-
ado de forma individual. Acomodação.

DIA 3 TER BANGKOK   HANÓI 
Café da manhã. Dia livre até à hora do transfer para o ae-
roporto para embarcar no voo com destino a Bangkok. 
Chegada e transfer até o hotel. Acomodação.

9192-A

Paisagens do Vietnã
12 dias / 8 refeições     desde

 2.420$
COMEÇO DO ITINERÁRIO 9192

9192

9 dias / 7 refeições desde
 1.350$

DIA 1 TER HANÓI 
Chegada ao aeroporto Internacional de Hanoi e transfer 
até à cidade onde vai ter uma primeira impressão de Ha-
noi. Transfer até o hotel. Tarde livre. Acomodação.

CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS

DIA 2 / 4 QUA HANÓI MP 
Café da manhã. Visita à cidade que inclui o Mausoléu de Ho 
Chi Minh (só o exterior), a Pagoda de um só pilar e o Museu 
de Etnologia. Almoço em restaurante local. Durante a tar-
de, visita ao Templo de Literatura. O Templo de Van Mieu, 
o Templo da Literatura, foi criado em honra a Confúcio por 
volta do ano 1.070, e foi a sede da primeira Universidade do 
Vietnã. Uma fascinante rede de ruas estreitas e casas-lo-
ja, também conhecidas como as “36 ruas”, onde cada rua 
tem o nome do produto que vendia , tecidos, artesanato, 
medicamentos e lápides. Também vamos desfrutar do fa-
moso “Show de marionetes de água”, uma arte Vietnãita 
milenária onde se representam, utilizando marionetes em 
um ambiente aquático, cenas do dia a dia do antigo Viet-
nã, acompanhado de música e canticos tradicionais. Após 
o show vamos ter a oportunidade de ter uma autêntica 
experiência Vietnãita, uma vez que vamos parar em uma 
cafetaria escondida em um beco da zona antiga de Hanoi 
para provar o típico café Vietnãita que é bastante forte mas 
muito aromático, e que é servido apenas com leite conden-

sado. Também vamos provar a cerveja local acompanhada 
por snacks locais. Acomodação.

DIA 3 / 5 QUI HANOI   BAÍA DE HALONG PC
Café da manhã. Saída por estrada até à baía de Halong. 
Durante o caminho, vamos descobrir as terras ricas do 
Delta do Rio Vermelho e a paisagem dos arrozais, os bú-
falos de água e a vida quotidiana dos povos Vietnãitas. 
Chegada a Halong, onde vamos embarcar em um junco. 
Almoço a bordo. Cruzeiro pela Baía onde vamos a ver a 
gruta Sung Son, uma das mais actrativa e interessante. 
Jantar e Acomodação a bordo.

DIA 4 / 6 SEX   BAÍA DE HALONG - HANOI   HUE
Café da manhã. Desembarque e saída em direção a Hanoi 
por estrada. Transfer até o aeroporto para embarcar no 
voo com destino a Hue. Chegada e transfer até o hotel. 
Acomodação.

DIA 5 / 7 SÁB HUE-DANANG - HOI AN MP
Café da manhã. Passeio em barco pelo rio dos perfumes 
até à Pagoda do Céu, ou Thien Mu. Seguimos com a visi-
ta à cidadela Imperial e as tumbas de Khai Dinh. Almoço 
em restaurante local. Saída em direção a Hoian através 
da passagemHai Van, mais conhecida como a Passagem 
das Nuvens. Chegada a Hoi An e o resto do dia livre. 
Acomodação.

DIA 6 / 8 DOM HOI AN MP
Café da manhã. Durante a manhã vamos descobrir os en-
cantos de Hoian. Um povo histórico que mostrava ser uma 
prospera cidade portuária durante os séculos XVI a XVIII. 
A sua importante comunidade de extrangeiros traduziu-

ITI 9192 / 9192-A
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Mercado local · Vietnã

SAÍDAS
Iti. 9192: Terças-feiras.
Iti. 9192-A: Domingos.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Tour regular Exclusivo Special Tours com saídas garantidas 
com um mínimo de 2 pessoas.

·  Passagem de avião Hanoi-Hue; Danang-Ho Chi Minh; 
adicionalmente, para iti. 9192-A, passagem de avião 
Bangkok-Hanoi; Ho Chi Minh-Bangkok em classe Turística.

·  Traslados conforme itinerário.
·  8 / 11 noites de acomodação em função do itinerário escolhido.
·  Refeições conforme itinerário
·  Visitas indicadas no itinerário com guias locais de lingua 
hispana.

·  Assistência por parte do nosso representante durante a sua 
estadia.

·  Seguro básico de viagem.

DIA 9 / 11 TER HO CHI MINH - CUCHI
Café da manhã. Durante a manhã saída para visitar os tú-
neis de CU Chi, um complexo impressionante de túneis 
subterrâneos usados durante a Guerra do Vietnã. Almoço 
em restaurante local. Transfer até o aeroporto. Fim dos 
nossos serviços. ■

Para realizar este programa, é imprescindível reservar voo 
com saída de HO CHI MINH a Partir de 17:00 horas.

FIM DO ITINERÁRIO 9192

DIA 11 TER HO CHI MINH - CUCHI   BANGKOK MP
Café da manhã. Durante a manhã saída para visitar os 
túneis de Cu Chi, um complexo impressionante de túneis 
subterrâneos usados durante a Guerra do Vietnã. Almoço 
em restaurante local. Transfer até o aeroporto para em-
barcar no voo com destino a Bangkok Chegada e traslado 
até o hotel. Acomodação.

DIA 12 QUA BANGKOK
Café da manhã. Transfer até o aeroporto para embarcar. 
Fim dos nossos serviços. ■ 

FIM DO ITINERÁRIO 9192-A

-se em um estilo arquitectónico único com influências 
Vietnãitas, chinesas e japonesas. Vamos visitar a sala de 
Phuc Kien, a ponte japonesa coberta, a casa velha de Tan 
Ky e um escritório de seda. Almoço em restaurante local. 
Tarde livre para passear pela cidade e percorrer os tipicos 
comércios ou descansar nas praias e instalações do hotel. 
Acomodação.

DIA 7 / 9 SEG HOI AN - DANANG   HO CHI MINH
Café da manhã. Dia livre até à hora do transfer para o ae-
roporto para embarcar no voo com destino a Hanoi. Che-
gada e transfer até o hotel. Acomodação.

DIA 8 / 10 TER HO CHI MINH (Delta do Mekong) MP
Café da manhã. Saída em direção ao Delta do Mekong 
para desfrutar de uma excursão relaxante em lancha às 4 
ilhas bonitas, conhecidas como Dragão, Unicórnio, Águia 
e Tartaruga, Também vamos visitar um jardim de frutas 
colhidas por agricultores locais. Depois vamos embarcar 
em um barco a remos, debaixo da silhueta de coqueiros 
ao longo dos canais pequenos da provincia Ben Tre, que 
nos oferece uma boa oportunidade para conhecer a vida 
rural tradicional das pessoas do Delta do Mekong. Almoço 
em restaurante local. Acomodação.

VALOR AGREGADO SPECIAL TOURS
·  Ver VALORES AGREGADOS em página 134.

OBSERVAÇÕES
·  Não há quartos Triplos no cruzeiro. Preço calculado em base 
a 1 Duplo + 1 Single no cruzeiro.

·  Para realizar este programa, é imprescindível reservar voo 
com saída de Ho Chi Minh a partir de 17:00 horas.

·  Ver informações e hotéis em páginas 133 e 134.

9192 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 ao 30 Abril 2019 1.375 1.475 1.745
7 Maio ao 24 Setembro 2019 1.350 1.445 1.695
1 Outubro 2019 ao 14 Janeiro 2020 1.415 1.530 1.830
21 Janeiro 2020 1.590 1.645 2.175
28 Janeiro ao 24 Março 2020 1.415 1.530 1.830
Suplemento por pax iti. 9192-A 1.070 1.050 1.205

9192 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 ao 30 Abril 2019 1.445 1.685 1.915
7 Maio ao 24 Setembro 2019 1.425 1.665 1.895
1 Outubro 2019 ao 14 Janeiro 2020 1.510 1.770 2.040
21 Janeiro 2020 1.675 1.880 2.380
28 Janeiro ao 24 Março 2020 1.510 1.770 2.040
Suplemento por pax iti. 9192-A 1.195 1.175 1.435

9192 - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 ao 30 Abril 2019 1.705 1.725 2.455
7 Maio ao 24 Setembro 2019 1.665 1.695 2.360
1 Outubro 2019 ao 14 Janeiro 2020 1.840 1.860 2.685
21 Janeiro 2020 2.005 1.975 3.025
28 Janeiro ao 24 Março 2020 1.840 1.860 2.695
Suplemento por pax iti. 9192-A 1.280 1.260 1.610

Crianças até 11 anos, 15% desconto em Triplo.
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COMEÇO DO ITINERÁRIO 9192-AC

DIA 1 DOM BANGKOK 
Chegada e transfer até o hotel. Resto do dia livre para co-
nhecer uma das cidades mais antigas do sudeste asiático. 
Acomodação.

DIA 2 SEG BANGKOK MP
Café da manhã. Visita de dia completo. Vamos visitar o 
templo Wat Saket e o Monte Dourado. Continuamos até 
o Grande Palácio Real con o maravilho templo do Buda 
Esmeralda. Continuamos até Wat Pho, o grande complexo 
real de templos que alberda um Buda Reclinado com 46 m 
de comprimento e os Chedis (túmulos) dos reis. Um dos 
templos mais antigos de Bangkok, o Wat Pho. À continua-
ção vamos dar um emocionante passeio em Tuk Tuk desde 
o templo até o restaurante reservado para Almoço no res-
taurante Supathra Riverhouse, situado nas margens do rio 
Chao Phraya. Após vamos embarcar em uma “Long Tail”, 
uma embarcação típica de cauda larga, para desfrutar 
de uma passeio através dos canais de Thomburi. Depois, 
vamos visitar o Wat Arun, o Templo do Amanhecer e um 

9192-AC

Paisagens do Vietnã e Camboja
14 dias / 7 refeições     desde

 3.130$
dos simbolos da cidade. Seguimos em barco até Asiatique 
The Riverfront, um mercado nocturno ao largo do rio, onde 
vamos poder disfrutar de tempo livre para fazer compras, 
passear ou jantar em dos seus diversos e variados restau-
rantes (jantar não incluido). Regresso ao hotel será efectu-
ado de forma individual. Acomodação.

DIA 3 TER BANGKOK   HANÓI 
Café da manhã. Dia livre até à hora do transfer para o ae-
roporto para embarcar no voo com destino a Bangkok. 
Chegada e transfer até o hotel. Acomodação.

COMEÇO DO ITINERÁRIO 9192-C

9192-C

11 dias / 8 refeições desde
 1.925$

DIA 1 TER HANÓI 
Chegada ao aeroporto Internacional de Hanoi e transfer 
até à cidade onde vai ter uma primeira impressão de Ha-
noi. Transfer até o hotel. Tarde livre. Acomodação.

CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS

DIA 2 / 4 QUA HANÓI MP 
Café da manhã. Visita à cidade que inclui o Mausoléu de Ho 
Chi Minh (só o exterior), a Pagoda de um só pilar e o Museu 
de Etnologia. Almoço em restaurante local. Durante a tar-
de, visita ao Templo de Literatura. O Templo de Van Mieu, 
o Templo da Literatura, foi criado em honra a Confúcio por 
volta do ano 1.070, e foi a sede da primeira Universidade do 
Vietnã. Uma fascinante rede de ruas estreitas e casas-lo-
ja, também conhecidas como as “36 ruas”, onde cada rua 
tem o nome do produto que vendia , tecidos, artesanato, 
medicamentos e lápides. Também vamos desfrutar do fa-
moso “Show de marionetes de água”, uma arte Vietnãita 
milenária onde se representam, utilizando marionetes em 
um ambiente aquático, cenas do dia a dia do antigo Viet-
nã, acompanhado de música e canticos tradicionais. Após 
o show vamos ter a oportunidade de ter uma autêntica 
experiência Vietnãita, uma vez que vamos parar em uma 
cafetaria escondida em um beco da zona antiga de Hanoi 
para provar o típico café Vietnãita que é bastante forte mas 
muito aromático, e que é servido apenas com leite conden-

ITI 9192-C / 9192-AC
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Bailarina Apsara · Camboja

SAÍDAS
Iti. 9192-C: Terças-feiras.
Iti. 9192-AC: Domingos.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Tour Exclusivo Special Tours com saídas garantidas com um 
mínimo de 2 pessoas.

·  Passagem de avião Hanoi-Hue; Danang-Ho Chi Minh-Siem 
Reap; adicionalmente, para iti. 9192-AC, passgem de avião 
Bangkok-Hanoi; Siem Reap-Bangkok em classe Turística.

·  Traslados conforme itinerário.
·  10 / 13 noites de acomodação em função do itinerário escolhido.
·  Refeições conforme itinerário.
·  Visitas indicadas no itinerário com guias locais de fala hispana.
·  Assistência por parte do nosso representante durante a sua 
estadia.

·  Seguro básico de viagem.

DIA 10 / 12 QUI SIEM REAP (Angkor) 
Café da manhã. Saída em Tuk-Tuk (veiculo típico no Cam-
boja) em direção à porta Sul e visita da Antiga Capital de 
Angkor Thom (século XII), o Templo de Bayon com as suas 
54 torres decoradas com 200 caras sorridentes de Avo-
lokitesvara, o Phimeanakas, os Terraços do Rei Leproso e 
dos Elefantes, e as Câmaras Reais. À continuação, visita 
do Templo de Ta Prohm. Durante a tarde, visita ao templo 
mais famoso de todos, Angkor Wat, declarado Patrimó-
nio Mundial da Humanidade pela UNESCO. As conhecidas 
cinco torres formam parte da bandeira combojana. Re-
presentam os 5 picos de Meru, os muros que as rodeiam, 
são as montanhas e o vale rodeando, o oceano; é consi-
derada como o primeiro exemplo de arquitectura khmer. 
Acomodação.

DIA 11 / 13 SEX SIEM REAP (Angkor)
Café da manhã. Saída em Tuk-Tuk para visitar o Templo 
Banteay Srei, o único templo construído por mulheres e 
dedicado ao Deus Shiva. Destaca-se pelos seus relevos e 
esculturas com arenito vermelho, as suas figuras e deta-
lhes minuciosos, muitos deles com formas tridimensionais. 
É considerado um dos templos mais belos de Angkor. Tam-
bém vamos visitar o Templo Banteai Samre, dedicado ao 
Deus Vishnu e do mesmo estilo arquitéctónico de Angkor 
Wat. Traslado até o aeroporto e Fin dos nosso serviços. ■

Para realizar este programa, é imprescindível reservar voo 
com saída de Siem Reap a Partir de 17:00 horas

FIM DO ITINERÁRIO 9192-C

DIA 13 SEX SIEM REAP (Angkor)   BANGKOK
Café da manhã. Saída em Tuk-Tuk para visitar o Templo 
Banteay Srei, o único templo construído por mulheres e 
dedicado ao Deus Shiva. Destaca-se pelos seus relevos 
e esculturas com arenito vermelho, as suas figuras e de-
talhes minuciosos, muitos deles com formas tridimensio-
nais. É considerado um dos templos mais belos de Angkor. 
Também vamos visitar o Templo Banteai Samre, dedica-
do ao Deus Vishnu e do mesmo estilo arquitéctónico de 
Angkor Wat. Transfer até o aeroporto para sair em voo 
com destino a Bangkok. Chegada e traslado até o hotel. 
Acomodação.

DIA 14 SÁB BANGKOK
Café da manhã. Traslado até o aeroporto. Fim dos nossos 
serviços. ■

FIM DO ITINERÁRIO 9192-AC

sado. Também vamos provar a cerveja local acompanhada 
por snacks locais. Acomodação.

DIA 3 / 5 QUI HANOI   BAÍA DE HALONG PC
Café da manhã. Saída por estrada até à baía de Halong. 
Durante o caminho, vamos descobrir as terras ricas do 
Delta do Rio Vermelho e a paisagem dos arrozais, os bú-
falos de água e a vida quotidiana dos povos vietnamitas. 
Chegada a Halong, onde vamos embarcar em um junco. 
Almoço a bordo. Cruzeiro pela Baía onde vamos a ver a 
gruta Sung Son, uma das mais actrativa e interessante. 
Jantar e Acomodação a bordo.

DIA 4 / 6 SEX   BAÍA DE HALONG - HANOI   HUE
Café da manhã. Desembarque e saída em direção a Hanoi 
por estrada. Transfer até o aeroporto para embarcar no 
voo com destino a Hue. Chegada e transfer até o hotel. 
Acomodação.

DIA 5 / 7 SÁB HUE - DANANG - HOI AN MP
Café da manhã. Passeio em barco pelo rio dos perfumes 
até à Pagoda do Céu, ou Thien Mu. Seguimos com a visita 
à cidadela Imperial e as tumbas de Khai Dinh. Almoço em 
restaurante local. Saída em direção a Hoian através da pas-
sagem a Hai Van, mais conhecida como a Passagem das Nu-
vens. Chegada a Hoi An e o resto do dia livre. Acomodação.

DIA 6 / 8 DOM HOI AN MP
Café da manhã. Durante a manhã vamos descobrir os en-
cantos de Hoian. Um povo histórico que mostrava ser uma 
prospera cidade portuária durante os séculos XVI a XVIII. 
A sua importante comunidade de extrangeiros traduziu-
-se em um estilo arquitectónico único com influências 
vietnamitas, chinesas e japonesas. Vamos visitar a sala de 
Phuc Kien, a ponte japonesa coberta, a casa velha de Tan 
Ky e um escritório de seda. Almoço em restaurante local. 
Tarde livre para passear pela cidade e percorrer os tipicos 
comércios ou descansar nas praias e instalações do hotel. 
Acomodação.

DIA 7 / 9 SEG HOI AN - DANANG   HO CHI MINH
Café da manhã. Dia livre até à hora do transfer para o ae-
roporto para embarcar no voo com destino a Ho Chi Minh. 
Chegada e transfer até o hotel. Acomodação.

DIA 8 / 10 TER HO CHI MINH (Delta do Mekong) MP
Café da manhã. Saída em direção ao Delta do Mekong 
para desfrutar de uma excursão relaxante em lancha às 4 
ilhas bonitas, conhecidas como Dragão, Unicórnio, Águia 
e Tartaruga, Também vamos visitar um jardim de frutas 
colhidas por agricultores locais. Depois vamos embarcar 
em um barco a remos, debaixo da silhueta de coqueiros 
ao longo dos canais pequenos da provincia Ben Tre, que 
nos oferece uma boa oportunidade para conhecer a vida 
rural tradicional das pessoas do Delta do Mekong. Almoço 
em restaurante local. Acomodação.

DIA 9 / 11 QUA HO CHI MINH - CUCHI   SIEM REAP 
Café da manhã. Durante a manhã saída para visitar os tú-
neis de CU Chi, um complexo impressionante de túneis 
subterrâneos usados durante a Guerra do Vietnam. Trans-
fer até o aeroporto para embarcar no voo com destino a 
Siem Reap. Chegada e procedimentos de visto e transfer 
até o hotel. Este pequeno povo é a porta de entrada na 
Cidade de Angkor, com mais de 100 templos que datam 
do século IX a XIII. Acomodação.

VALOR AGREGADO SPECIAL TOURS
·  Ver VALORES AGREGADOS em página 134.

OBSERVAÇÕES
·  Para realizar este programa, é imprescindível reservar voo 
com saída de Siem Reap a Partir de 17:00 horas. 

·  Não há quartos Triplos no cruzeiro. Preço calculado em base 
a 1 Duplo + 1 Single no cruzeiro.

·  Ver informações e hotéis em páginas 133 e 134.

9192-C - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 ao 30 Abril 2019 1.945 2.050 2.370
7 Maio ao 24 Setembro 2019 1.925 2.020 2.320
1 Outubro 2019 ao 14 Janeiro 2020 2.005 2.110 2.525
21 Janeiro 2020 2.155 2.205 2.765
28 Janeiro ao 24 Março 2020 2.005 2.110 2.525
Suplemento por pax iti. 9192-AC 1.205 1.185 1.340

9192-C - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 ao 30 Abril 2019 2.050 2.330 2.600
7 Maio ao 24 Setembro 2019 2.030 2.310 2.580
1 Outubro 2019 ao 14 Janeiro 2020 2.155 2.415 2.800
21 Janeiro 2020 2.290 2.505 3.070
28 Janeiro ao 24 Março 2020 2.155 2.415 2.800
Suplemento por pax iti. 9192-AC 1.330 1.310 1.570

9192-C - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 ao 30 Abril 2019 2.350 2.390 3.525
7 Maio ao 24 Setembro 2019 2.300 2.360 3.110
1 Outubro 2019 ao 14 Janeiro 2020 2.505 2.525 3.515
21 Janeiro 2020 2.650 2.620 3.785
28 Janeiro ao 24 Março 2020 2.505 2.525 3.515
Suplemento por pax iti. 9192-AC 1.415 1.395 1.745

Crianças até 11 anos, 15% desconto em Triplo.
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ITI 9188 / 9188-B

como “Sop Ruak”. Passeio em barco através do Triângulo 
de Ouro o qual divide geometricamente a fronteira entre 
os 3 países. À continuação vamos visitar a Casa do Ópio. 
Almoço em resturante local. Durante a tarde vamos visitar 
o Wat Rong Kun, o Templo Branco, que simboliza a pureza 
do budismo com a sua cor branca brilhante e decoração 
dos espelhos. Chegada a Chiang Mai. Acomodação.

DIA 7 SEG CHIANG MAI MP
Café da manhã. Saída pra chegar ao Santuário de Ele-
fantes. Vamos aprender um pouco sobre os elefantes, 
levando roupa Karen tradicional. Vamos ter a oportunida-
de de oferecer bananas e cana de açucar para alimentar 
os elefantes e caminar através do santuário onde vamos 
ouvir as suas histórias. Também vamos desfrutar de uma 
banho com os elefantes. Almoço. Regresso a Chiang Mai e 
visita ao principal Templo do Norte: o Wat Doi Suthep, um 
lugar sagrado e respeitado pelos tailandeses desde a mais 
de 1.200 anos. Durante a tarde vamos disfrutar do Jantar 
Kantoke, um jantar típico Thai acompanhado de danças 
antigas do Norte da Tailândia. Acomodação.

DIA 8 TER CHIANG MAI   HANOI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião 
para Hanoi. Chegada. Traslado ao hotel. Tempo libre. 
Acomodação.

DIA 9 QUA HANOI MP
Café da manhã. Visita à cidade que inclui o Mausoléu de 
Ho Chi Minh (só o exterior), a Pagoda de um Só Pilar e o 
Museu de Etnologia. Almoço em restaurante local. Duran-
te a tarde, visita ao Templo de Literatura. Também vamos 
desfrutar do famoso “Show de marionetes de água”, uma 
arte Vietnãita milenária onde se representam, utilizando 
marionetes em um ambiente aquático, cenas do dia a dia 
do antigo Vietnã, acompanhado de música e canticos tradi-
cionais. Após o show vamos ter a oportunidade de ter uma 
autêntica experiência Vietnãita, uma vez que vamos parar 
em uma cafetaria escondida em um beco da zona antiga 
de Hanoi para provar o típico café Vietnãita que é bastante 
forte mas muito aromático, e que é servido apenas com 
leite condensado. Também vamos provar a cerveja local 
acompanhada por snacks locais. Acomodação.

DIA 10 QUI HANOI - BAÍA DE HALONG    PC
Café da manhã. Saída por estrada até à baía de Halong. 
Chegada a Halong, onde vamos embarcar em um junco. 
Almoço a bordo. Cruzeiro pela Baía onde vamos a ver a 
gruta Sung Son, uma das mais actrativa e interessante. 
Jantar e Acomodação a bordo.

DIA 11 SE   BAÍA DE HALONG - HANOI
Café da manhã. Desembarque e saída em direção a Hanoi 
por estrada. Chegada ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 12 SÁB HANOI
Café da manhã. Resto do dia livre até à hora do transfer 
para o aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

DIA 1 TER BANGKOK
Chegada e transfer até o hotel. Resto do dia livre nesta 
cidade. Acomodação.

DIA 2 QUA BANGKOK MP
Café da manhã. Visita de dia completo. Vamos visitar o 
templo Wat Saket e o Monte Dourado. Continuamos até 
o Grande Palácio Real con o maravilho templo do Buda 
Esmeralda. Continuamos até Wat Pho, o grande complexo 
real de templos que alberda um Buda Reclinado com 46 m 
de comprimento e os Chedis (túmulos) dos reis. Um dos 
templos mais antigos de Bangkok, o Wat Pho. À continua-
ção vamos dar um emocionante passeio em Tuk Tuk desde 
o templo até o restaurante reservado para Almoço no res-
taurante Supathra Riverhouse, situado nas margens do rio 
Chao Phraya. Após vamos embarcar em uma “Long Tail”, 
uma embarcação típica de cauda larga, para desfrutar 
de uma passeio através dos canais de Thomburi. Depois, 
vamos visitar o Wat Arun, o Templo do Amanhecer e um 
dos simbolos da cidade. Seguimos em barco até Asiatique 
The Riverfront, um mercado nocturno ao largo do rio, onde 
vamos poder disfrutar de tempo livre para fazer compras, 
passear ou jantar em dos seus diversos e variados restau-
rantes (jantar não incluido). Regresso ao hotel será efectu-
ado de forma individual. Acomodação.

DIA 3 QUI BANGKOK
Café da manhã. Dia livre nesta cidade apaixonante. Se 
desejar de forma opcional poderá fazer uma excursão ao 
Damnoen Saduak. Acomodação.

DIA 4 SEX BANGKOK - AYUTHAYA - SUKHOTHAI MP
Café da manhã. Saída por estrada em direção a Ayut-
thaya. Visita ao Parque Histórico de Ayutthaya e os seus 
templos maravilhosos. Ayutthaya foi a capital do reino. 
Visita aos principais templos: o Wat Chaiwathanaram e o 
Wat Phra Srisampetch. Almoço em restaurante local. Du-
rante a tarde, saída em direção a Sukhothai. Chegada e 
Acomodação.

DIA 5 SÁB SUKHOTHAI - PHAYAO - CHIANG RAI MP
Café da manhã. Saída de manhã cedo em direção ao Par-
que Arqueológico de Sukhothai, Património da Humani-
dade da UNESCO. Visita aos principais templos do parque, 
como o Wat Srisawai, o Wat Maha Dhat, o Wat Sra Sri. 
Almoço em restaurante local. Após vamos dirigir-nos por 
estrada até Chiang Rai fazendo uma paragem na cidade 
de Phayao, que tem uma bela avenida costeira, onde parar 
para tirar fotografias ou simplesmente caminhar pelo par-
que costeiro. Chegada a Chiang Rai. Acomodação.

DIA 6 DOM CHIANG RAI - TRIÂNGULO DE OURO - CHIANG MAI MP
Café da manhã. Saída para visitar alguns grupos étnicos 
como o povo “Akha” do Tibete, conhecidos pelos seus fa-
tos coloridos, o povo “Yao” de China e também en Long 
Neck Karen Village (Mulheres Girafa. À continuação va-
mos visitar o famoso Triângulo de Ouro, ponto de união 
entre Lao, Birmânia e Tailândiam e conhecido pelos locais 

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Tour regular Exclusivo Special Tours com saídas garantidas 
com um mínimo de 2 pessoas.

·  Assistente de fala hispana à chegada em Bangkok.
·  Passagem de avião Chiang Mai-Hanoi.
·  Traslados conforme itinerário.
·  11 noites de acomodação nos hotéis indicados ou similares 
em função do itinerário escolhido.

·  Refeições conforme itinerário.
·  Visitas indicadas em itinerário com guia acompanhante de 
fala hispana nos dias 4 ao 7 e 9 ao 11 guias locais de lingua 
hispana em Bangkok.

·  Assistente do nosso representante durante a sua estadia.
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  A ordem das visitas pode ser alterada
·  Possibilidade de acrescentar uma noite extra em Bangkok 
(com voos e traslados). Ver iti. 9188-B em nosso site  
www.specialtours.com.

·  Ver informações e hotéis em páginas 133 e 134.

SAÍDAS
Terças-feiras.

9188

Belezas da Tailândia e Vietnã Express
12 dias / 9 refeições   desde

 2.380$

VALOR AGREGADO SPECIAL TOURS
·  Ver VALORES AGREGADOS em página 134.

9188 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 ao 23 Abril 2019 2.280 2.320 2.955
30 Abril ao 17 Setembro 2019 2.245 2.290 2.900
24 Setembro ao 22 Outubro 2019 2.280 2.320 2.955
29 Outubro 2019 2.380 2.435 3.080
5 Novembro 2019 2.415 2.465 3.140
12 Novembro ao 24 Março 2020 2.380 2.435 3.080

9188 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 ao 23 Abril 2019 2.485 2.695 3.330
30 Abril ao 17 Setembro 2019 2.445 2.600 3.275
24 Setembro ao 22 Outubro 2019 2.485 2.695 3.330
29 Outubro 2019 2.600 2.810 3.475
5 Novembro 2019 2.735 2.945 3.640
12 Novembro ao 24 Março 2020 2.600 2.810 3.475

9188 - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 ao 23 Abril 2019 2.840 2.870 4.100
30 Abril ao 17 Setembro 2019 2.765 2.820 3.940
24 Setembro ao 22 Outubro 2019 2.840 2.870 4.100
29 Outubro 2019 3.025 3.060 4.345
5 Novembro 2019 3.150 3.180 4.505
12 Novembro ao 17 Dezembro 2019 3.025 3.060 4.345
24 Dezembro 2019 3.100 3.130 4.480
31 Dezembro ao 24 Março 2020 3.025 3.060 4.345

Crianças até 11 anos, 10% desconto em Triplo.
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Monges budistas em Angkor Wat · Camboja

ITI 9188-C / 9188-CB / 9188-P / 9188-PB

9188-P

Extensão a Phuket
15 dias / 9 refeições desde

 2.755$

9188-C

Extensão a Camboja
15 dias / 9 refeições desde

 3.140$
DIAS 1 AO 11 IGUAIS QUE ITI. 9188

DIA 12 SÁB HANÓI   SIEM REAP
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e saída en voo a Siem Reap. Chegada. Tramitação 
de visto, traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 13 DOM SIEM REAP (Angkor) 
Café da manhã. Saída em Tuk-Tuk (veiculo típico no Camboja) em direção à porta Sul e 
visita da Antiga Capital de Angkor Thom (século XII), o Templo de Bayon com as suas 
54 torres decoradas com 200 caras sorridentes de Avolokitesvara, o Phimeanakas, os 
Terraços do Rei Leproso e dos Elefantes, e as Câmaras Reais. À continuação, visita do 
Templo de Ta Prohm. Durante a tarde, visita ao templo mais famoso de todos, Angkor 
Wat, declarado Património Mundial da Humanidade pela UNESCO. As conhecidas cinco 
torres formam parte da bandeira combojana. Representam os 5 picos de Meru, os muros 
que as rodeiam, são as montanhas e o vale rodeando, o oceano; é considerada como o 
primeiro exemplo de arquitectura khmer. Acomodação.

DIA 14 SEG SIEM REAP   BANGKOK
Café da manhã. Saída em Tuk-Tuk para visitar o Templo Banteay Srei, o único templo 
construído por mulheres e dedicado ao Deus Shiva. Destaca-se pelos seus relevos e es-
culturas com arenito vermelho, as suas figuras e detalhes minuciosos, muitos deles com 
formas tridimensionais. É considerado um dos templos mais belos de Angkor. Também 
vamos visitar o Templo Banteai Samre, dedicado ao Deus Vishnu e do mesmo estilo ar-
quitéctónico de Angkor Wat. Transfer até o aeroporto para sair em voo com destino a 
Bangkok. Chegada, trasalado até o hotel. Acomodação.

DIA 15 TER BANGKOK
Café da manhã. Transfer até o aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

DIAS 1 AO 11 IGUAIS QUE ITI. 9188

DIA 12 SÁB HANÓI   PHUKET
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e saída en voo a Phuket, via cidade de conexão. 
Chegada, traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 13 DOM PHUKET
Café da manhã. Dia livre para desfrutar das praias. Sugerimos uma visita opcional a Ph-
nag Nga, a famosa ilha de James Bond. Acomodação.

DIA 14 SEG PHUKET
Café da manhã. Dia livre para desfrutar das maravilhosas praias da região ou realizar uma 
visita opcional às Ilhas Phi Phi. Acomodação.

DIA 15 TER PHUKET
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

POSSIBILIDADE DE ADICIONAR 1 NOITE EXTRA EM BANGKOK (COM VOOS E TRASLADOS)

9188-PB

16 dias / 9 refeições desde
 3.130$

DIAS 1 AO 14 IGUAIS QUE ITI. 9188-P

DIA 15 TER PHUKET   BANGKOK
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião para Bangkok. Chegada, tras-
lado ao hotel e resto do dia livre. Acomodação.

DIA 16 QUA BANGKOK
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

9188-P - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 ao 23 Abr + 24 Set ao 15 Oc 2019 2.785 2.850 3.630
30 Abril ao 17 Setembro 2019 2.755 2.820 3.580
22 de Outubro 2019 2.935 2.955 3.870
29 Out + 12 Nov ao 10 Dez 2019 3.035 3.070 3.995
5 Novembro 2019 3.070 3.100 4.055
17 ao 31 Dezembro 2019 3.195 3.170 4.315
7 Janeiro ao 17 Março 2020 3.035 3.070 3.995
Suplemento por pax iti. 9188-PB 375 375 480
Noite adicional Phuket (Abr a Out) 40 40 85
Noite adicional Phuket (Nov a Mar) 50 50 105

9188-P - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 ao 23 Abr + 24 Set ao 15 Oc 2019 3.025 3.235 4.045
30 Abril ao 17 Setembro 2019 2.985 3.140 3.995
22 de Outubro 2019 3.140 3.340 4.275
29 Out + 12 Nov ao 10 Dez 2019 3.255 3.455 4.420
5 de Novembro 2019 3.390 3.590 4.585
17 ao 31 Dezembro 2019 3.455 3.580 4.795
7 Janeiro ao 17 Março 2020 3.320 3.495 4.555
Suplemento por pax iti. 9188-PB 415 405 560
Noite adicional Phuket (Abr a Out) 75 75 155
Noite adicional Phuket (Nov a Mar) 85 85 165

9188-P - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 ao 23 Abr + 24 Set ao 15 Oc 2019 3.545 3.565 5.170
30 Abril ao 17 Setembro 2019 3.475 3.515 5.015
22 Outubro 2019 3.660 3.690 5.375
29 Out + 12 Nov ao 10 Dez 2019 3.850 3.880 5.625
5 Novembro 2019 3.975 4.005 5.780
17 ao 31 Dezembro 2019 4.505 4.315 6.935
7 Janeiro ao 17 Março 2020 3.975 3.940 5.940
Suplemento por pax itin. 9188-PB 445 445 595
Noite adicional Phuket (Abr a Out) 95 100 200
Noite adicional Phuket (Nov a Mar) 185 190 375

Crianças até 11 anos, desconto do 20% em Triplo.

9188-C - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 ao 23 Abril 2019 3.140 3.180 3.775
30 Abril ao 17 Setembro 2019 3.160 3.205 3.815
24 Setembro ao 22 Outubro 2019 3.195 3.245 3.880
29 Outubro 2019 3.295 3.360 4.005
5 Novembro 2019 3.330 3.390 4.065
12 Novembro 2019 ao 7 Janeiro 2020 3.295 3.360 3.650
14 Janeiro 2020 3.340 3.380 3.725
21 Janeiro ao 24 Março 2020 3.295 3.360 3.650

9188-C - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 ao 23 Abril 2019 3.320 3.370 4.140
30 Abril ao 17 Setembro 2019 3.340 3.390 4.180
24 Setembro ao 22 Outubro 2019 3.370 3.430 4.245
29 Outubro 2019 3.485 3.545 4.390
5 Novembro 2019 3.620 3.680 4.555
12 Novembro 2019 ao 7 Janeiro 2020 3.485 3.545 4.390
14 Janeiro 2020 3.525 3.565 4.460
21 Janeiro ao 24 Março 2020 3.485 3.545 4.390

9188-C - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 ao 23 Abril 2019 3.620 3.870 4.785
30 Abril ao 17 Setembro 2019 3.590 3.825 4.730
24 Setembro ao 22 Outubro 2019 3.660 3.880 4.865
29 Outubro 2019 3.880 4.110 5.180
5 Novembro 2019 4.005 4.235 5.335
12 Novembro ao 17 Dezembro 2019 3.880 4.110 5.180
24 Dezembro 2019 3.950 4.180 5.325
31 Dezembro ao 7 Janeiro 2020 3.880 4.110 5.180
14 Janeiro 2020 3.920 4.140 5.250
22 Janeiro ao 24 Março 2020 3.880 4.110 5.180

Crianças até 11 anos, desconto do 20% em Triplo.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Todo o incluído no iti. 9188 e, adicionalmente, para  
iti. 9188-C passagem de avião Hanoi-Siem Reap-Bangkok;  
iti. 9188-P passagem de avião Hanoi-Phuket;  
e iti. 9188-PB passagem de avião Hanoi-Phuket-Bangkok.

·  Traslados conforme itinerário.
·  3 / 4 noites de acomodação nos hotéis indicados ou similares 
em função do itinerário escolhido.

·  Refeições conforme itinerário.

OBSERVAÇÕES
·  A ordem das visitas pode ser alterada.
·  Ver informações e hotéis em páginas 133 e 134.
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Cruzeiros na Bahia de Halong · Vietnã

Panorâmica · Mai Chau

Bangkok
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COMEÇO DO ITINERÁRIO 9284-A

DIA 1 SEG BANGKOK 
Chegada em Bangkok. Assistência e traslado. Dia livre. 
Acomodação.

DIA 2 TER BANGKOK MP
Café da manhã. Pela manhã, visitaremos alguns dos tem-
plos budistas mais importantes de Bangkok. A visita se 
inicia no Wat Trimitr, o Templo do Buda de Ouro, com seus 
5.500 Kg de ouro puro; continuaremos para o Wat Po, o 
templo do Buda reclinado de 46 m, coberto com uma lâ-
mina de ouro; e o Chedis dos Reis, o monumento budista 
mais alto do mundo. Continuaremos com a visi ta do Gran-
de Palácio Real, antiga residência dos reis da Tailândia, 
claro exemplo da arquitetura da antiga corte siamesa com 
suas cúpulas brilhantes em forma de agulha. Passeando 
por seu interior, poderá contemplar a fanta sia dos dese-
nhos e o emblema mais sagrados do pais, o Buda Esme-
ralda. Restante do dia livre. Jantar tradicional tailandês 
incluído no Silom Village, um autêntico povoa do tailandês 
no centro de Bangkok (não inclui traslados). Acomodação.

9284-A

Bangkok, Vietnã e Camboja Espetacular
12 dias / 7 refeições     desde

 2.845$
DIA 3 QUA BANGKOK   HANÓI 

Café da manhã. Traslado ao aeroporto de Bangkok, para 
pegar o avião para Hanói. Chegada e traslado ao hotel. 
Tarde livre em Hanói para descansar ou descobrir a cidade 
por sua conta. Acomodação.

COMEÇO DO ITINERÁRIO 9284

9284

9 dias / 6 refeições desde
 1.685$

DIA 1 QUA HANÓI 
Chegada em Hanói. Assistência e traslado ao hotel. Res-
tante do dia livre. Acomodação.

CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS

DIA 2 / 4 QUI HANÓI MP
Café da manhã. Visita da cidade, capital atual do Vietnã e 
cidade única na Ásia, por suas avenidas arborizadas, sua 

arquitetura colonial francesa e seus templos orien tais. A 
visita inclui o Mausoléu de Ho Chi Minh (exterior), a famo-
sa Pagode de um Pilar, as Pagodes Tran Quoc e Quan Tha-
nh e o Templo de Literatura, a primeira uni versidade do 
país, fundada em 1.070. Almoço em um restaurante local. 
Pela tarde, visita à prisão-museu Hoa Lo, mais conheci-
da como “o Hilton”, pelas centenas de presidiários ame-
ricanos que estiveram presos de 54 ao 73. Continuamos 
com o passeio panorâmico de ciclo, observando o Templo 
Ngoc Son, o lago Hoan Kiem, o Bairro Antigo de Hanói, 
também conhecido como o bairro das 36 ruas, que já de 
tempos antigos são reco nhecidas cada uma delas pelos 
diferentes tipos de arte sãos e de oficinas de cada profis-
são em particular. No final da tarde, assistiremos a um dos 
espetáculos mais tradicionais do Vietnã: as Marionetes da 
Água. Regresso ao hotel e Acomodação. 

DIA 3 / 5 SEX HANÓI - BAÍA DE HALONG    PC
Café da manhã. Saída pela estrada para a Baía de Halong, 
Patrimônio dá Humanidade pela UNESCO. Pelo caminho 
descobriremos as ricas terras do delta do rio Vermelho e 
a paisagem dos arrozais, os búfalos de água e a vida coti-

ITI 9284 / 9284-A
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Marionetas de teatro · Vietnã

9284 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
3 ao 24 Abril 2019 1.685 1.760 2.265 1.830 1.915 2.560 2.090 2.175 3.070
1 Maio ao 18 Setembro 2019 1.820 1.905 2.425 1.905 1.985 2.620 2.195 2.300 3.130
25 Setembro ao 11 Dezembro 2019 1.880 1.965 2.540 2.030 2.120 2.800 2.300 2.400 3.330
18 ao 25 Dezembro 2019 2.005 2.090 2.725 2.140 2.235 2.955 2.515 2.610 3.680
1 ao 15 Janeiro 2020 1.915 1.995 2.620 2.060 2.155 2.860 2.425 2.515 3.580
22 ao 29 Janeiro 2020 2.005 2.090 2.725 2.140 2.235 2.955 2.515 2.610 3.680
5 Fevereiro ao 25 Março 2020 1.880 1.965 2.540 2.030 2.120 2.800 2.300 2.400 3.330
Suplemento por pax iti. 9284-A 1.160 1.160 1.335 1.265 1.265 1.555 1.315 1.315 1.630
Crianças até 11 anos, 15% desconto em Triplo.

SAÍDAS
9284: Quartas-feiras.
9284-A: Segundas-feiras. 

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Tour regular com saídas garantidas com um mínimo de 2 
pessoas. 

·  Passagem de avião Hanói / Siem Reap na classe Turista, 
e adicionalmente em iti. 9284-A Bangkok / Hanói e Siem 
Reap / Bangkok. 

·  Assistência na chegada em Bangkok, Hanói e Siem Reap. 
·  Traslados conforme itinerário. 
·  8 ou 11 pernoites nos hotéis indicados em função do 
itinerário escolhido. 

·  Refeições conforme itinerário. 
·  Visitas com guias locais de língua hispana. 
·  Assistência de nosso representante durante sua estadia. 
·  Seguro básico de viagem.

DIA 11 SIEM REAP   BANGKOK 
Café da manhã. Visita de barco ao Lago Tonlé Sap, o maior 
lago de água doce do sudeste asiático, para descobrir os 
povoados flutuantes. Pela tarde, tempo livre até a hora do 
traslado ao aeroporto para pegar seu avião para Bangkok. 
Chegada, traslado ao hotel e Acomodação. 

DIA 12 BANGKOK
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços. ■

FINALIZAÇÃO DO ITINERÁRIO 9284-A

diana dos povoados vietnamitas. Chegada e embarque a 
bordo de um barco tradicional o “junco”. Almoço a bordo. 
Cruzeiro pela Baía descobrindo às numerosas ilhas da baía 
como a Tartaruga, do Cachorro, Cabeça de Homem, etc. 
Jantar e Acomodação a bordo.

DIA 4 / 6 SÁB   HALONG - HANÓI 
Os madrugadores poderão participar na demonstração de 
Taichi na ponte superior. Em seguida se servirá um rápi-
do Café da manhã e mais tarde, um maravilhoso brunch 
e tudo isso continuando a navegação através das ilhas 
e ilhotes e visitando os mais importantes. Por volta das 
10:30-11:00 horas, desembarcaremos e iniciaremos o ca-
minho de volta a Hanói, pela estrada. Acomodação.

DIA 5 / 7 DOM HANÓI - MAI CHAU MP
Café da manhã. Saída pela estrada para Mai Chau. Esta 
província é bastante conhecida pela beleza das suas pai-
sagens, com vistas panorâmicas maravilhosas, lindos vales 
verdes, palafitas e terraços de arroz. Faremos uma parada 
para ir fazendo fotos destas impressionantes pai sagens. 
Chegada em Mai Chau. Almoço com uma família local. Fa-
remos um passeio de bicicleta através destas aldeias tão 
características para descobrir a rotina destas tribos locais, 
como as aldeias de Chieng Sai e Na Phin. Acomodação. 

DIA 6 / 8 SEG MAI CHAU - HANÓI   SIEM REAP
Café da manhã. Visita ao mercado local e a povoado 
Muong. Regresso pela estrada à Hanói. Traslado ao ae-
roporto para pegar o avião para Siem Reap. Ao chegar, 
trâmites de visto e traslado ao hotel. Acomodação. 

DIA 7 / 9 TER SIEM REAP  MP
Café da manhã. Pela manhã, saída em Tuk Tuk à porta sul 
da Grande Cidade de Angkor Thom (século XII). A visita 
inclui os famosos templos de Bayon, Baphuon (com 54 
torres decoradas), o Terraço dos Elefantes, o Terraço do 
Rei Leproso e as câmaras reais. Continuação com a visi-
ta do famoso templo da mata, o Ta Prohm e suas raízes 
emaranhadas, um dos mais espetaculares. Almoço em um 
restaurante local. Pela tarde, iremos de ônibus para visitar 
o templo mais emblemático: Angkor Wat, Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO, onde desfrutaremos do pôr 
do sol. Acomodação.

DIA 8 / 10 QUA SIEM REAP  MP
Café da manhã. Visita aos templos Banteay Srey do sécu-
lo X, conhecido como a cidadezinha das mulheres, cons-
truído com arenito vermelho e dedicado à deusa indiana 
Shiva; o conjunto de templos de Preah Ko, o templo da 
Montanha de Bakong e lo Templo Lolei no meio da uma 
antiga reserva de agua. Almoço. Ao regresso, visita ao 
centro de artesãos de Angkor (um centro de ajuda aos jo-
vens e a manter as artesanais tradicionais). Resto da tarde 
livre. Acomodação.

DIA 9 QUI SIEM REAP  
Café da manhã. Visita de barco ao Lago Tonlé Sap, o 
maior lago de água doce do sudeste asiático, para desco-
brir os povoados flutuantes. Pela tarde, tempo livre até a 
hora do traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■ 

NOTA: Na estação de águas baixas (de Março a Agosto), 
não se visitará o lago Tonle Sap em barca, visitaremos o 
templo Banteay Kdei, Kravan e o Lago Sras Srang.

FINALIZAÇÃO DO ITINERÁRIO 9284

VALOR AGREGADO SPECIAL TOURS
·  9284-A. Jantar tradicional Thai incluída no Silom Village, um 
autêntico povoado Thai no centro de Bangkok. Os traslados 
não estão incluídos. 

· Passeio em Ciclo pela zona antiga de Hanói. 
· Espetáculo de Marionetes da Água. 

OBSERVAÇÕES
·  Não há quartos Triplos no cruzeiro. Preço calculado em base 
a 1 Duplo + 1 Single no cruzeiro.

·  Ver informações na página 133.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Bangkok Furama Silom 3* (Tentação) 
 Holiday Inn Silom 4* (Seleção) 
 Pullman Bangkok G 5* (Luxo)
Hanói Adamas 3* (Tentação) 
 Mercure Hanói 4* (Seleção) 
 Nikko Hanói 5* (Luxo)
Halong Syrena Cruise (Tentação) 
 Indochina Sails (Seleção / Luxo)
Mau Chai Ecolodge 4* (Todos os Produtos)
Siem Reap Angkor Holiday 3* (Tentação) 
 Tara Angkor 4* (Seleção) 
 Angkor Palace 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.
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Templo de Ta Prohm · Angkor

Vista da baía · Baía de Ha Long
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DIA 1 TER HANOI
Chegada ao aeroporto Internacional de Hanoi e transfer 
até o hotel. Tarde livre. Acomodação.

DIA 2 QUA HANOI MP
Café da manhã. Visita à cidade que inclui o Mausoléu de 
Ho Chi Minh (só o exterior), a Pagoda de um só pilar e o 
Museu de Etnologia. Almoço em restaurante local. Duran-
te a tarde, visita ao Templo de Literatura. O Templo de Van 
Mieu, o Templo da Literatura, foi criado em honra a Confú-
cio por volta do ano 1.070, e foi a sede da primeira Univer-
sidade do Vietnã. Uma fascinante rede de ruas estreitas e 
casas-loja, também conhecidas como as “36 ruas”, onde 
cada rua tem o nome do produto que vendia , tecidos, 
artesanato, medicamentos e lápides. Também vamos 
desfrutar do famoso “Show de marionetes de água”, uma 
arte Vietnãita milenária onde se representam, utilizando 
marionetes em um ambiente aquático, cenas do dia a dia 
do antigo Vietnã, acompanhado de música e canticos tra-
dicionais. Após o show vamos ter a oportunidade de ter 
uma autêntica experiência Vietnãita, uma vez que vamos 
parar em uma cafetaria escondida em um beco da zona 
antiga de Hanoi para provar o típico café Vietnãita que é 
bastante forte mas muito aromático, e que é servido ape-
nas com leite condensado. Também vamos provar a cer-
veja local acompanhada por snacks locais. Acomodação.

DIA 3 QUI HANOI - BAÍA DE HALONG    PC
Café da manhã. Saída por estrada até à baía de Halong. 
Durante o caminho, vamos descobrir as terras ricas do 
Delta do Rio Vermelho e a paisagem dos arrozais, os bú-
falos de água e a vida quotidiana dos povos vietnamitas. 
Chegada a Halong, onde vamos embarcar em um junco. 
Almoço a bordo. Cruzeiro pela Baía onde vamos a ver a 
gruta Sung Son, uma das mais actrativa e interessante. 
Jantar e Acomodação a bordo.

9196

Encantos de Vietnã, Camboja e Tailândia
15 dias / 10 refeições     desde

 2.665$
DIA 4 SEX   BAÍA DE HALONG - HANOI
Café da manhã. Desembarque e saída em direção a Hanoi 
por estrada. Chegada ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 5 SÁB HANOI SIEM   REAP
Café da manhã. Tempo livre até à hora do transfer para 
embarcar no voo com destino a Siem Reap. Chegada. Bu-
rocracia de visto e transfer até o hotel. O pequeno povo é 
a porta de entrada na Cidade de Angkor, com mais de 100 
templos do século IX ao XIII. Acomodação.

DIA 6 DOM SIEM REAP (Angkor) 
Café da manhã. Saída em Tuk-Tuk (veiculo típico no Cam-
boja) em direção à porta Sul e visita da Antiga Capital de 
Angkor Thom (século XII), o Templo de Bayon com as suas 
54 torres decoradas com 200 caras sorridentes de Avo-
lokitesvara, o Phimeanakas, os Terraços do Rei Leproso e 
dos Elefantes, e as Câmaras Reais. À continuação, visita do 
Templo de Ta Prohm. Durante a tarde, visita ao templo mais 
famoso de todos, Angkor Wat, declarado Património Mun-
dial da Humanidade pela UNESCO. As conhecidas cinco 
torres formam parte da bandeira combojana. Representam 
os 5 picos de Meru, os muros que as rodeiam, são as mon-
tanhas e o vale rodeando, o oceano; é considerada como 
o primeiro exemplo de arquitectura khmer. Acomodação.

DIA 7 SEG SIEM REAP (Angkor) 
Café da manhã. Saída em Tuk-Tuk para visitar o Templo 
Banteay Srei, o único templo construído por mulheres e 
dedicado ao Deus Shiva. Destaca-se pelos seus relevos 
e esculturas com arenito vermelho, as suas figuras e de-
talhes minuciosos, muitos deles com formas tridimensio-
nais. É considerado um dos templos mais belos de Angkor. 
Também vamos visitar o Templo Banteai Samre, dedicado 
ao Deus Vishnu e do mesmo estilo arquitéctónico de An-
gkor Wat. Resto da tarde libre. Acomodação.

DIA 8 TER SIEM REAP (Angkor)   BANGKOK
Café da manhã. Transfer até ao eroporto para embarcar 
no voo com destino a Bangkok. Chegada e transfer até o 
hotel. Resto do dia livre. Acomodação.

DIA 9 QUA BANGKOK MP
Café da manhã. Visita de dia completo. Vamos visitar o 
templo Wat Saket e o Monte Dourado. Continuamos até 
o Grande Palácio Real con o maravilho templo do Buda 
Esmeralda. Continuamos até Wat Pho, o grande comple-
xo real de templos que alberda um Buda Reclinado com 
46 m de comprimento e os Chedis (túmulos) dos reis. 
Um dos templos mais antigos de Bangkok, o Wat Pho. 
À continuação vamos dar um emocionante passeio em 
Tuk Tuk desde o templo até o restaurante reservado para 
Almoço no restaurante Supathra Riverhouse, situado nas 
margens do rio Chao Phraya. Após vamos embarcar em 
uma “Long Tail”, uma embarcação típica de cauda lar-
ga, para desfrutar de uma passeio através dos canais de 
Thomburi. Depois, vamos visitar o Wat Arun, o Templo 
do Amanhecer e um dos simbolos da cidade. Seguimos 
em barco até Asiatique The Riverfront, um mercado 
nocturno ao largo do rio, onde vamos poder disfrutar 
de tempo livre para fazer compras, passear ou jantar em 
dos seus diversos e variados restaurantes (jantar não in-
cluido). Regresso ao hotel será efectuado de forma indi-
vidual. Acomodação.

DIA 10 QUI BANGKOK - RIO KWAI - AYUTHAYA MP
Café da manhã. Saída por estrada até à provincia de Kan-
chanaburi, a 150  Km de Bangkok. Esta provincia é uma 
zona agrícola com cana de açucar, campos de arroz e 
plantações de ananás, que são uma parte importante da 
paisagem rural tailandês. Visitaremos o famoso “Ponte 
sobre o rio Kwai”, construído pelos prisioneiros aliados 
durante a 2ª Guerra Mundial. Continuamos com a visita 
ao “Jeath Museum”. Almoço em restaurante local. Durante 
a tarde vamos ao “Memorial Hellfire Pass”: uma parte do 
ferrocarril da morte que foi construido cruelmente pelos 
prisioneiros durante a 2ª Guerra Mundial. Continuamos até 
Ayutthaya. Acomodação.

DIA 11 SEX AYUTHAYA - SUKHOTHAI MP
Café da manhã. Saída para visitar o Parque Histórico de 
Ayutthaya e os seus maravilhosos templos. Ayutthaya foi 
a capital do reino com o mesmo nome de 1.371 até 1.700 
aproximadamente, para ser tornar no Reino de Siam e 
abranger grande parte da actual Tailândia e Camboja. 
Visita aos principais templos: o Wat Chaiwathanaram e o 
Wat Phra Srisampetch. Almoço em restaurante local. Du-
rante a tarde, saída em direção a Sukhothai. Chegada e 
Acomodação

DIA 12 SÁB SUKHOTHAI - PHAYAO - CHIANG RAI MP
Café da manhã. Saída de manhã cedo para ir até o parque 
arqueológico de Sukhothai, Património da Humanidade 
pela UNESCO. Visita aos principais templos do parque, 
como o Wat Srisawai, o Wat Maha Dhat, o Wat Sra Sri. Al-

ITI 9196 / 9196-B / 9196-P / 9196-PB
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Praia de Phuket · Tailândia

SAÍDAS
Terças-feiras.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Tour regular Exclusivo Special Tours com saída garantidas com 
um mínimo de 2 pessoas.

·  Passagem de avião Hánoi-Siem Reap-Bangkok. Adicionalmente, 
para iti. 9196-P Chiang Mai-Phuket e para iti. 9196-B Chiang Mai- 
Bangkok; iti. 9196-PB Phuket-Bangkok em classe Turística.

·  Assistente de fala hispana ao chegar a Bangkok.
·  Traslados conforme itinerário.
·  14 / 15 / 17 / 18 pernoites nos hotéis indicados ou similares em 
função do itinerário escolhido.

·  Refeições conforme itinerário
·  Visitas conforme itinerário com guías de lingua hispana.
·  Assistência do nossos representante durante a nossa estadia.
·  Seguro básico de viagem.

DIA 15 TER CHIANG MAI   PHUKET 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para sair em 
voo com destino Phuket. Chegada e traslado ao hotel. 
Acomodação. 

DIA 16 QUA PHUKET 
Café da manhã. Dia livre para desfrutar das praias. Suge-
rimos uma visita opcional a Phnag Nga, a famosa ilha de 
James Bond. Acomodação. 

DIA 17 QUI PHUKET 
Café da manhã. Dia livre para desfrutar das maravilhosas 
praias da região ou realizar uma visita opcional às Ilhas Phi 
Phi. Acomodação. 

DIA 18 SEX PHUKET 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços. ■

POSSIBILIDADE DE ADICIONAR 1 NOITE EXTRA EM BANGKOK (COM 
VOOS E TRASLADOS)

9196-PB

19 dias / 10 refeições desde
 3.235$

DIA 18 TER PHUKET   BANGKOK 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião 
para Bangkok. Chegada, traslado ao hotel e resto do dia 
livre. Acomodação. 

DIA 19 QUA BANGKOK 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços. ■

moço em restaurante local. Saída por estrada até Chiang 
Rai relizando uma parada na cidade de Phayao, que se 
extende quase na sua totalidade sobre a margem oeste 
do lago, com uma avenida bela junto à costa onde po-
derá parar para tirar fotografias ou simplesmente cami-
nhar um pouco pela zona costeira. Chegada a Chiang Rai. 
Acomodação.

DIA 13 DOM CHIANG RAI - TRIÂNGULO DE OURO - CHIANG MAI MP
Café da manhã. Saída para visitar alguns do grupos et-
nicos como o povo “Akha” do Tibete, conhecidos pelos 
seus fatos coloridos, o povo “Yao” da China e também em 
Long Neck Karen Village (Mulheres Girafa), com numero-
sos anéis de bronze em redor dos seus pescoços largos. 
À continuação vamos visitar o famoso triângulo de ouro, 
ponto de união de Laos, Birmânia e Tailândia, e conhecido 
pelos locais como “Sop Ruak”. Passeio em barco através 
do triângulo de ouro o qual divide geometricamente a 
fronteira entre os 3 países. À continuação visita à Casa do 
Ópio. Almoço em restaurante local. Durante a tarde va-
mos visitar o Wat Rong Kun, o Templo Branco, que simbo-
liza a pureza do budismo com a sua cor branco brilhante e 
a decoração de espelhos. Saída até Chiang Mai. Chegada 
a Chiang Mai. Acomodação.

DIA 14 SEG CHIANG MAI  PC
Café da manhã. Saída de manhã cedo ao Santuário de 
Elefantes. Vamos ter a oportunidade de dar bananas e 
cana de açucar para alimentar os elefantes e caminhare-
mos através do santuário onde vamos ouvir as suas histó-
rias. Vamos poder tocar, alimentar, fotografar e interactuar 
com os elefantes, aprendendo sobre o seu estilo de vida 
e comportamentos. Também vamos disfrutar de um ba-
nho com os elefantes. Almoço no acampamento de ele-
fantes. Regresso a Chiang Mai e visita ao principal templo 
do norte: o Wat Doi Suthep, conhecido como o tempo na 
montanha: um local sagrado e respeitado pelos tailande-
ses desde à mais de 1.200 anos uma vez que os seus an-
tepassados acreditavam que as almas dos difuntos viviam 
nele, convertendo esta colina no epicentro do budismo 
pelo Império Lanna. Durante a tarde vamos disfrutar do 
Jantar Kantoke, uma tipica refeição Thai acompanhada 
por danças antigas do norte da Tailândia e várias tribos. 
Acomodação.

DIA 15 TER CHIANG MAI
Café da manhã. Transfer até o aeroporto para embar-
car no voo para o seu próximo destino. Fim dos nossos  
serviços. ■

POSSIBILIDADE DE ADICIONAR 1 NOITE EXTRA EM BANGKOK (COM 
VOOS E TRASLADOS)

9196-B

16 dias / 10 refeições desde
 2.925$

DIA 15 TER CHIANG MAI   BANGKOK
Café da manhã. Transfer até o aeroporto para embarcar 
no voo com destino a Bangkok. Chegada e transfer até o 
hotel. Resto do dia livre. Acomodação.

DIA 16 QUA BANGKOK
Café da manhã. Transfer até o aeroporto. Fim dos nossos 
serviços. ■

9196-P

com Phuket
18 dias / 10 refeições desde

 2.870$

VALOR AGREGADO SPECIAL TOURS
·  Ver VALORES AGREGADOS em página 134.

OBSERVAÇÕES
·  Não há quartos Triplos no cruzeiro. Preço calculado em base 
a 1 Duplo + 1 Single no cruzeiro.

·  Ver informações e hotéis em páginas 133 e 134.

9196 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 Abril ao 24 Setembro 2019 2.665 2.715 3.285
1 ao 15 Outubro 2019 2.690 2.740 3.345
22 Outubro 2019 2.815 2.865 3.490
29 Outubro 2019 2.845 2.895 3.550
5 Novembro 2019 ao 14 Janeiro 2020 2.845 2.905 3.550
21 Janeiro 2020 2.885 2.930 3.625
28 Janeiro ao 17 Março 2020 2.845 2.870 3.550
Suplemento por pax iti. 9196-B 260 260 300

9196- PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 ao 30 Abril 2019 2.890 3.145 3.720
7 Maio ao 24 Setembro 2019 2.870 3.115 3.690
1 ao 15 Outubro 2019 2.945 3.165 3.825
22 Outubro 2019 3.070 3.290 3.985
29 Outubro 2019 3.205 3.425 4.140
5 Nov 2019 ao 4 Jan + 28 Jan ao 17 Mar 2020 3.100 3.335 4.045
21 Janeiro 2020 3.140 3.365 4.120
Suplemento por pax iti. 9196-B 290 290 375

9196 - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 ao 15 Outubro 2019 3.260 3.320 4.455
22 Outubro 2019 3.470 3.530 4.505
29 Outubro 2019 3.530 3.605 4.630
5 Novembro 2019 3.520 3.540 4.990
12 Nov ao 10 Dez + 31 Dez ao 17 Mar 2020 3.550 3.580 4.900
17 Dezembro 2019 3.625 3.655 4.900
24 Dezembro 2019 3.585 3.605 5.115
Suplemento por pax iti. 9196-B 310 310 425

Crianças até 11 anos, 15% desconto em Triplo.
Consultar preços itis. 9196-P e 9196-PB Encantos de Vietnã, 
Camboja, Tailândia e Phuket em nossa web www.specialtours.com.
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Baía de Ha Long · Vietnã

Monjes budistas · Luang Prabang
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COMEÇO DO ITINERÁRIO 9142-A 

DIA 1 BANGKOK 
Chegada em Bangkok. Assistência e traslado ao hotel. 
Resto do dia livre. Acomodação. 

DIA 2 BANGKOK MP 
Café da manhã. Pela manhã, visitaremos alguns dos tem-
plos budistas mais importantes de Bangkok. A visita se 
inicia no Wat Trimitr, o Templo do Buda de Ouro; o Wat 
Po, o templo do Buda reclinado de 46 m; e o Chedis dos 
Reis, o monumento budista mais alto do mundo. Conti-
nuaremos com a visita do Grande Palácio Real, antiga 
residência dos reis da Tailândia, claro exemplo da arquite-
tura da antiga corte siamesa com suas cúpulas brilhantes 
em forma de agulha. Passeando por seu interior, poderá 
contemplar a fantasia dos desenhos e o emblema mais 
sagrados do pais, o Buda Esmeralda. Restante do dia livre. 
Jantar tradicional tailandês incluído no Silom Village, um 
autêntico povoado tailandês no centro de Bangkok (não 
inclui traslados). Acomodação. 

DIA 3 BANGKOK   LUANG PRABANG 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e saída em avião 
para Laos. Chegada a Luang Prabang, recepção e traslado 
ao hotel. Luang Prabang é considerada a cidade tradicio-
nal melhor conservada do Sudeste da Ásia. Resto do dia 
livre. Acomodação. 

9142-A

Bangkok e Maravilhas de Indochina
17 dias / 12 refeições     desde

 5.400$
COMEÇO DO ITINERÁRIO 9142 

9142

14 dias / 11 refeições desde
 3.620$

DIA 1 LUANG PRABANG 
Chegada em Luang Prabang. Assistência e traslado ao ho-
tel. Resto do dia livre. Acomodação. 

CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS 

DIA 2 / 4 LUANG PRABANG (Mekong e Caverna Pak Ou) MP 
Café da manhã. Saída em barco tradicional para fazer 
um cruzeiro pelo rio Mekong com uma belíssima vista as 
paisagens de suas margens. Parada nas aldeias de Ban 
Xanghai e Ban Muangkeo onde se produz vinho, papel de 
arroz e seda. Continuação de barco para visitar as mis-
teriosas Cavernas de Pak Ou, onde se encontram milha res 
de esculturas decoradas de buda, dos séculos XVIII e XIX, 
que se converteu em lugar de peregrinação dos laosianos. 
Retorno à Luang Prabang para o Almoço. Vi sita do Wat 
Xieng Thong (Templo da Cidade Dourada), o monumento 
budista mais importante de Laos, decorado com mosai-
cos e esculturas em madeira, que conta com mais de 20 
estruturas, santuários e templos, destacando o fabuloso 
mosaico “A Árvore da Vida” de vidro vermelho na parede 

posterior do templo principal. À continuação, subida ao 
monte Mount Phousi para ter uma espetacu lar vista pano-
râmica de Luang Prabang e o rio Mekong. Acomodação. 

DIA 3 / 5 LUANG PRABANG   HANÓI MP 
Saída bem cedinho (às 05h30) para ver os monges des-
filando desde seus pagodes para receber oferendas das 
pessoas e visita ao mercado local. Retorno ao hotel para 
o Café da manhã e descanso. Almoço em um restauran-
te local e visita ao Museu Nacional, o exterior do antigo 
Palácio Real King e os templos Wat Sane, Wat Mai e Wat 
Aham e também a escola de belas artes, para ver algumas 
das obras de arte de grande qualidade que se produzem 
localmente. Traslado ao aeroporto para pegar o avião para 
Hanói. Chegada, traslado e Acomodação. 

DIA 4 / 6 HANÓI MP 
Café da manhã. Visita da cidade, capital de Vietnã: o Mau-
soléu e a casa de Ho Chi Minh, construída sobre estacas, 
a famosa Pagode de um Pilar e o Museu de Etnologia. 
Almoço em um restaurante local. Visita ao Templo da 
Literatura, a primeira Universidade do país, fundada em 
1.070. Seguimos com um passeio panorâmico em ciclo ob-
servando o Templo Ngoc Son, o lago Hoan Kiem, o Bairro 
Antigo de Hanói, também conhecido como o bairro das 
36 ruas. Acomodação. 

DIA 5 / 7 HANÓI - BAÍA DE HALONG    PC 
Café da manhã e saída pela estrada até a Baía de Ha-
long. Chegada e embarque em um junco, embarcação 
tradicional. Almoço a bordo. Navegação descobrindo as 
numerosas ilhas da baía como a Tartaruga, do Cachorro, 
Cabeça de Homem, etc. Durante a tarde, visita da aldeia 
de pescadores em bote local de remo. Retorno a bordo 
e tempo para desfrutar de algumas atividades opcionais 
disponíveis a bordo, como por exemplo, demonstração 
de cozinha vietnamita no terraço solar do barco. Jantar e 
Acomodação a bordo. 

DIA 6 / 8   HALONG - HANÓI   DANANG - HOIAN 
Café da manhã. Durante a rota você verá várias cavernas 
e belas vistas da baía. Retorno ao barco para desfrutar 
de um Brunch. Desembarque e traslado por estrada ao 
aeroporto de Hanói. Seguiremos de avião para Danang. 
Chegada e traslado ao hotel em Hoi An. Resto do dia livre. 
Acomodação. 

DIA 7 / 9 HOIAN MP 
Café da manhã. Visita da cidade, importante porto co-
mercial da Ásia nos séculos XVII e XVIII, cuja arquitetura 
e relaxado estilo de vida foi mudando ao longo dos anos. 
Passeio em barco pelo rio Thu Bom e além passeio a pé 
pelo centro da cidade antiga para visitar as tradicionais 
casas dos comerciantes, a Ponte Coberta Japonesa de 
mais de 400 anos de antiguidade, a Sala de Phuc Kien, de 
arquitetura tradicional Tan Ky, a atelier de seda e o museu 
de história “As Huynh”. Almoço em um restaurante local. 
Tarde livre. Acomodação. 

ITI 9142 / 9142-A
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Esculturas do Templo Wat Phnom · Phnom Penh

9142 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
7 ao 28 Abril 2019 3.785 3.825 4.740 3.870 3.975 4.990 4.400 4.535 6.000
5 Maio ao 15 Setembro 2018 + 29 Setembro 2019 3.620 3.660 4.555 3.765 3.825 4.960 4.180 4.335 5.760
22 de Setembro 2019 3.715 3.745 4.680 3.860 3.930 5.085 4.285 4.450 5.920
6 Outubro ao 8 Dezembro 2019 3.620 3.795 4.555 3.985 4.045 5.180 4.495 4.650 6.240
15 Dezembro 2019 3.825 3.860 4.855 4.035 4.100 5.285 4.620 4.775 6.480
22 ao 29 Dezembro 2019 3.975 3.995 5.150 4.245 4.295 5.720 5.230 5.365 7.500
5 ao 12 Janeiro 2020 3.850 3.880 4.920 4.035 4.120 5.385 4.630 4.775 6.550
19 ao 26 Janeiro 2016 4.085 4.170 5.305 4.430 4.440 5.885 5.210 5.420 7.280
2 Fevereiro ao 29 Março 2020 3.850 3.880 4.920 4.035 4.120 5.385 4.630 4.775 6.550
Suplemento por pax iti. 9142-A 1.780 1.780 1.955 1.880 1.880 2.175 1.935 1.935 2.235
Crianças até 11 anos, 15% desconto em Triplo.

SAÍDAS
9142: Domingos.
9142-A: Sextas-feiras.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Tour regular com saídas garantidas com um mínimo de 2 
pessoas. 

·  Passagem de avião Luang Prabang / Hanói / Danang / Hue / Ho 
Chi Minh / Siem Reap / Pnonm Penh na classe Turista, e 
adicionalmente em iti. 9142-A Bangkog / Luang Prabang; 
Phnom Penh / Bangkok. 

·  Assistência na chegada em Bangkok, Hanói e Siem Reap. 
· Traslados conforme itinerário. 
·  13 ou 16 pernoites nos hotéis indicados o similares em função 
do itinerário escolhido. 

· Refeições conforme itinerário. 
· Visitas indicadas no itinerariocom guias de língua hispana. 
· Assistência de nosso representante durante sua estadia. 
· Seguro básico de viagem.

DIA 8 / 10 HOIAN - DANANG - HUE MP 
Café da manhã. Saída para Danang, com a visita da mon tanha 
de mármore e visita panorâmica da cidade. Conti nuação por 
estrada até Hue, a antiga capital imperial viet namita, através 
do passeio Hai Van (Oceano de Nuvens) e a pitoresca praia 
de Lang Co. À chegada em Hue, Almoço em um restaurante 
local e traslado ao hotel. Pela tarde, visita da Cidade Imperial, 
e ao animado mercado de Dong Ba. Acomodação.

DIA 9 / 11 HUE   HO CHI MIN CITY MP 
Café da manhã. Visita de dois importantes enclaves reli-
giosos: a pagode Thien Um e o Túmulo do Imperador Minh 
Mang. Almoço em um restaurante local e visita do Mau soléu 
do Imperador Khai Dinh e um povoado que produz incensos 
de modo tradicional. Traslado ao aeroporto para ir de avião a 
Ho Chi Minh City. Chegada e traslado ao hotel. Acomodação. 

DIA 10 / 12 HO CHI MIN CITY (Cu Chi) MP 
Café da manhã. Visita aos túneis de Cu Chi, um complexo 
impressionante de túneis subterrâneos usados durante 
a Guerra do Vietnã. Retorno à cidade e Almoço em um 
res taurante local. Pela tarde, visitaremos a cidade de Ho 
Chi Minh, ainda conhecida como Saigon por muitos locais, 
para ver o Palácio da Reunificação, a catedral de Notre 
Dame, a antiga Oficina Central dos Correios e a Pagoda 
Ngoc Hoan. Retorno ao hotel e Acomodação. 

DIA 11 / 13 HO CHI MIN CITY   SIEM REAP  
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para ir de avião 
para Siam Reap. Chegada e traslado. Resto do dia livre. 
Acomodação. 

DIA 12 / 14 SIEM REAP MP 
Café da manhã. Saía em Tuk Tuk até a porta Sul de Angkor 
Thom, Visita aos templos Bayon, Phimeanakas, o Terraço 
do Rei Leproso e Terraço do Elefante. Visita à Angkor Tha 
Phrom, (Tomb Raider). Almoço. Visita ao Templo de An-
gkor Vat, o mais importante de Siem Reap, joia arquitetô-
nica do Império Khmer e Patrimônio da Humanidade pela 
Unesco, onde desfrutaremos do pôr do sol. Acomodação. 

DIA 13 / 15 SIEM REAP   PHNOM PENH MP 
Café da manhã. Saída à Tonle Sap, o maior lago de água 
doce do sudeste asiático. Incluído um Passeio de barco. 
Almoço em um restaurante local e traslado ao aeroporto 
para pegar o avião para Phom Phen. Chegada e traslado 
ao hotel. Acomodação. 

DIA 14 PHNOM PENH 
Café da manhã. Visita da cidade: Museu Nacional, Pagode 
de Prata, Pálacio Real e Wat Phnom. Traslado ao aeropor-
to. Fim dos nossos serviços. ■ 

FINALIZAÇÃO DO ITINERÁRIO 9142 

DIA 16 PHNOM PENH   BANGKOK  
Café da manhã. Visita da cidade: Museu Nacional, Pagode 
de Prata, Palácio Real e Wat Phnom. Traslado ao aeropor-
to para ir de avião para Bangkok. Chegada, traslado ao 
hotel e Acomodação. 

DIA 17 BANGKOK 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços. ■

FINALIZAÇÃO DO ITINERÁRIO 9142-A

VALOR AGREGADO SPECIAL TOURS
·  9142-A. Jantar tradicional Thai incluída no Silom Village, um 
autêntico povoado Thai no centro de Bangkok. Os traslados 
não estão incluídos. 

· Visita aos túneis de Cu Chi.

OBSERVAÇÕES
·  Não há quartos Triplos no cruzeiro de Halong. Preço 
baseado em 1 Duplo + 1 Single durante o cruzeiro. 

· Ver informações na página 133.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Bangkok Furama Silom 3* (Tentação) 
 Holiday Inn Silom 4* (Seleção) 
 Pullman Bangkok Hotel G 5* (Luxo)
Luang Prabang Villa Chitdara 3* (Tentação) 
 Sanctuary Hotel 4* (Seleção) 
 Burasari 4*S (Luxo)
Hanói Flower Garden / The Ann 4* (Tentação) 
 La Belle Vie 4* (Seleção) 
 Pan Pacific 5* (Luxo)
Halong Junco Bhaya (Tentação/Seleção) 
 Paradise Luxury (Luxo)
Hoi An Emm Hoian 3* (Tentação) 
 Little Hoian 4* (Seleção) 
 Allegro 4* S (Luxo)
Hue Romance Hue 3* (Tentação) 
 Moonligth Hue 4* (Seleção) 
 Pilgrimage Village 5* (Luxo)
Ho Chi Minh Asian Ruby  3* (Tentação) 
 Central Palace 4* (Seleção) 
 Pullman Saigon 5* (Luxo)
Siem Reap Treasures Oasis 3* (Tentação) 
 Lotus Blanc 4* (Seleção) 
 Borei Angkor 5* (Luxo)
Phnom Penh Samsara 3* (Tentação) 
 Sun & Moon  4* (Seleção) 
 Amanjaya Pancam 4*S (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.
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Pagoda Kyaikhtiyo · Myanmar
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COMEÇO DO ITINERÁRIO 9255-A 

DIA 1 BANGKOK 
Chegada em Bangkok. Assistência e traslado para o hotel. 
Resto do dia libre. Acomodação. 

DIA 2 BANGKOK MP 
Café da manhã. Pela manhã, visitaremos alguns dos tem-
plos budistas mais importantes de Bangkok. A visita se 
inicia no Wat Trimitr, o Templo do Buda de Ouro, com seus 
5.500 Kg de ouro puro; continuaremos para o Wat Po, o 
templo do Buda reclinado de 46 m, coberto com uma lâ-
mina de ouro; e o Chedis dos Reis, o monumento budista 
mais alto do mundo. Continuaremos com a visita do Gran-

9255-A

Bangkok e Birmânia, Porta ao Paraíso
11 dias / 13 refeições     desde

 3.545$
de Palácio Real, antiga residência dos reis da Tailândia, 
claro exemplo da arquitetura da antiga corte siamesa com 
suas cúpulas brilhantes em forma de agulha. Passeando 
por seu interior, poderá contemplar a fantasia dos dese-
nhos e o emblema mais sagrados do pais, o Buda Esme-
ralda. Restante do dia livre. Jantar tradicional tailandês 
incluído no Silom Village, um autêntico povoado tailandês 
no centro de Bangkok (não inclui traslados). Acomodação. 

DIA 3 BANGKOK   YANGON 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o 
avião com destino Yangon. Chegada ao aeroporto in-
ternacional de Yangon. Assistência e Traslado ao hotel 
e Acomodação. 

COMEÇO DO ITINERÁRIO 9255

9255

8 dias / 12 refeições desde
 1.610$

DIA 1 YANGON 
Chegada ao aeroporto internacional de Yangon. Assistên-
cia e traslado ao hotel e Acomodação. 

CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS 

DIA 2 / 4 YANGON   BAGAN PC
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião 

ITI 9255 / 9255-A
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SAÍDAS
9255: Quartas-feiras.
9255-A: Segundas e Terças-feiras.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Tour regular com saídas garantidas com um mínimo de 2 
pessoas. 

·  Passagem de avião Yangon-Bagan-Mandalay-Heho-Yangon 
na classe Turista. 9255-A: adicionalmente passagem de avião 
Bangkok-Yangon-Bangkon na classe Turista. 

·  Traslados conforme itinerário. 
·  8 / 9 pernoites nos hotéis indicados ou similares acordo com o 
itinerário escolhido. 

·  Refeições conforme itinerário. 
·  Guía de lingua hispana duranto o percurso em Birmânia. 
·  Seguro Basico de viagem.

a Bagan. Chegada e visita da Pagode Shwezigon, cons-
truida no século XI pelo Rei Anawrahta como santuário 
religioso; o Templo Ananda, com suas 4 imagens do Buda 
de pé. Também visita do Templo Thatbuyuinnyu o mais 
alto da zona com mais de 60 m de altura. Almoço. Pela 
tarde passeio em carro de cavalos entre os templos, e su-
bida a um deles para ver o pôr do sol. Regresso ao hotel. 
Jantar e Acomodação. 

DIA 3 / 5 BAGAN PC
Café da manã e saída para visitar o colorido e interessan-
te mercado local de Nyaung Oo em que vamos sentir de 
perto a vida local do povo de Mianmar.A continuação, vi-
sita ao templo Dhamayangyi, o mais sólido e o mais fino 
trabalho de tijolo de todos os templos. E a típica aldeia de 
Myingabar, para conhecer os mais famosos artesanatos do 
pais. Almoço num restaurante local e passeio em barco 
pelo rio durante o pôr do sol. Regresso ao hotel. Jantar 
e Acomodação.

DIA 4 / 6 BAGAN   MANDALAY PC
Café da manhã e traslado cedo para tomar O voo com 
destino Mandalay, última capital do Reino de Burma, no 
centro do país, fundada no ano 1.859 pelo rei mingn. Che-
gada, recepção e saída para fazer uma breve parada em 
um mercado local. Continuação para visitar a ponte de 
teca de U-Bein, com mais de 200 anos de antiguidade e 
antiga capital de Amarapura, é considerado o mais lungo 
do mundo construido em madeira de teca. Seguimos com 
ás visitas do Mosteiro de Mahagandayon para conhecer 
a vida dos monges. Almoço num restaurante local. Visita 
do belo mosteiro de madeira de Shwendawad e a Pago-
de Kuthodaw, com o maior livro do mundo, com 729 lajes 
de mármore, onde há inscrições do Budismo Theravada. 
Desfrutaremos também de una espectacular vista des-
de ás colinas de Mandalay. Chegada ao hotel. Jantar e 
Acomodação. 

DIA 5 / 7 MANDALAY   HEHO - LAGO INLE PC
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para tomar o voo 
com destino Heho. Chegada e traslado por estrada até 
Lago Inle. Almoço em um restaurante local. A continua-
ção visitaremos os lugares mais interessantes deste Lago 
de água doce, de 500 Km2, como o povo flutuante com 
suas casas de madeira de teca e seus canais, o Mosteiro 
Ngaphechaung (conhece-se como o mosteiro dos gatos 
saltarines, ainda que já os gatos já não saltam) e a Pagoda 
Phaung Daw Oo, que alberga cinco pequenas imagens de 
Buda recobertas de lâminas de ouro. Regresso ao hotel. 
Jantar e Acomodação. 

DIA 6 / 8 LAGO INLE (Indein) PC
Café da manhã. Saída em barca para visitar um dos mer-
cados locais (vão cambiando todos os dias da semana). 
Ali veremos as etnias que baixam das montanhas para 
vender seus produtos e para se reunir entre eles. A conti-
nuação, saída para o povo Indein, localizado nas margens 
do lago. Em suas casas fabrica-se o pão típico do Estado 
de Shan e é um lugar ideal para ver a vida das aldeias no 
lago. Também visitaremos o surpreendente e pouco fre-
quentado complexo de pagodes e estupas que jazem no 
alto de uma pequena colina. Almoço em um restaurante 
local. Finalmente visitaremos a uma fábrica de seda, na 
que veremos seu processo de fabricação e às mulheres 
tecendo nos chicotes tradicionais. Regresso ao Lago Inle. 
Jantar e Acomodação. 

VALOR AGREGADO SPECIAL TOURS
·  Jantar tradicional Thai incluída no Silom Village,  
um autêntico povoado Thai no centro de Bangkok.  
Os traslados não estão incluídos. 

· Passeio em barca ao entardecer em Bagan. 
· Passeio em carro de cavalo ao entardecer em Bagan. 
· Excursão em barca privada no Lago Inle. 
·  Agua mineral (1 garrafa pequena por pessoa) durante as 
visitas em Birmânia.

OBSERVAÇÕES
·  Não opera do 23 Dezembro 2019 ao 8 Janeiro 2020. 
· Ver informações na página 133.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Bangkok Furama Silom 3* (Tentação) 
 Holiday Inn Silom 4* (Seleção) 
 Pullman Bangkok Hotel G 5* (Luxo)
Yangon Rng City Lodge 3* (Tentação) 
 Best Western Green Hill 3*S (Seleção) 
 Meliá 5* (Luxo) 
 Chatrium Royal Lake 5* (Luxo)
Bagan Bagan Star / Bawagtheiddhi 3* (Tentação) 
 Amazin Bagan Resort 4* (Seleção / Luxo) 
 Ananta Bagan 4S* (Luxo)
Mandalay Amazin / Marvel 3* (Tentação) 
 Eastern Palace 4* (Seleção) 
 Mandalay Hill 4* (Luxo)
Inle Amazin Nyaungshwe 3* (Tentação) 
 Amazing Inle Resort 3* (Seleção) 
 Ananta Inle 3* (Luxo) 
 Paramount Inle Resort 3* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

9255 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Maio ao 18 Setembro 2019 1.610 1.685 1.830 1.735 1.830 2.100 1.860 1.860 2.390
25 Setembro ao 25 Março 2020 1.695 1.790 1.985 1.830 1.955 2.435 2.040 2.040 2.820
Suplemento por pax iti. 9255-A 1.935 1.935 2.110 2.040 2.040 2.120 2.090 2.090 2.400
Crianças até 11 anos, 15% desconto em Triplo.

DIA 7 / 9 LAGO INLE - HEHO   YANGON PC
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para sair no voo 
com destino Yangon. Chegada e traslado ao colorido mer-
cado Bogyoke (exceto dias feriados) com seus postos de 
gemas, artesanato local, roupas, comida, etc. Almoço em 
um restaurante local. A seguir faremos a visita da colossal 
figura de Buda reclinado a mais de 70 m de longo locali-
zada na Pagode de Chauk Htat Gyi. Finalmente, teremos a 
oportunidade de conhecer a jóia arquitetônica de Yangon, 
e um dos mais espetaculares do mundo, o complexo da 
Pagode Dourada de Shewdagon, verdadeiro centro de 
culto e de reunião da cidade e que dispõe de uma estupa 
a mais de 100 m de altura banhada em ouro. Regresso 
ao hotel. Jantar de despedida em um restaurante local. 
Acomodação. 

DIA 8 YANGON 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços. ■

FINALIZAÇÃO DO ITINERÁRIO 9255 

DIA 10 YANGON   BANGKOK
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião 
para Bangkok. Chegada e traslado ao hotel. Acomodação. 

DIA 11 BANGKOK 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços. ■

FINALIZAÇÃO DO ITINERÁRIO 9255-A 

Buda reclinado · Myanmar
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DIA 1 SÁB SINGAPURA
Chegada a Singapura. Traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 2 DOM SINGAPURA
Café da manhã. Descobriremos Singapura desde a cume 
do ícone da engenharia e da arquitetura mais maravilhosa 
de Ásia, O Flyer Singapura situado a 165 m de altura! Fi-
caremos impressionados pela magnífica vista panorâmica 
de Singapura e seus arredores. A seguir conheceremos O 
Merlião, símbolo da cidade, metade peixe e metade leão, 
ícone que representa o começo humilde da cidade de Sin-
gapura como um povo de pescadores. Não podemos nos 
perder o Merlião Park com sua grande estátua. Visita de 
um dos templos budistas-taoístas mais antigos da cidade, 
o templo Thian Hock Keng construído em 1.842 para ado-
rar à deusa do Mar chinês. Em Chinatown, visita do tem-
plo hindu mais antigo de Singapura, o magnifico Sri Ma-
riamman Tempere, construído em 1.827. Passeie pelas ruas 
estreitas de Chinatown. Resto do día livre. Acomodação.

DIA 3 SEG SINGAPURA
Café da manhã. Dia livre. Passeie por Orchard Road ou 
desfrute de visitas opcionais como o aquário maior 

9250

Singapura, Vietnã e Tailândia
15 dias / 8 refeições     desde

 3.455$
do mundo Sentosa, ou do parque natural de Jurong. 
Acomodação.

DIA 4 TER SINGAPURA   BANGKOK
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e saída em voo a 
Bangkok (aéreo não incluido). Chegada e transfer até o 
hotel. Resto do dia livre para conhecer uma das cidades 
mais antigas do sudeste asiático, que combina o seu patri-
mónio cultural de templos e mercados maravilhosos com 
centros comerciais modernos. Aqui vive a familia real, o 
governo e admnistração, e é o maior centro de activida-
des industriais, comerciais e financeiras do país. É o porto 
principal do reino e onde se localiza uma décima parte da 
povoação. A capital da Tailândia é também a porta prin-
cipal do país e atração mais importante para o turismo. 
Acomodação.

DIA 5 QUA BANGKOK MP
Café da manhã. Visita de dia completo. Vamos visitar o 
templo Wat Saket e o Monte Dourado. Continuamos até 
o Grande Palácio Real con o maravilho templo do Buda 
Esmeralda. Continuamos até Wat Pho, o grande comple-
xo real de templos que alberda um Buda Reclinado com 

46 m de comprimento e os Chedis (túmulos) dos reis. Um 
dos templos mais antigos de Bangkok, o Wat Pho. À con-
tinuação vamos dar um emocionante passeio em Tuk Tuk 
desde o templo até o restaurante reservado para Almoço 
no restaurante Supathra Riverhouse, situado nas margens 
do rio Chao Phraya. Após vamos embarcar em uma “Long 
Tail”, uma embarcação típica de cauda larga, para desfru-
tar de uma passeio através dos canais de Thomburi. De-
pois, vamos visitar o Wat Arun, o Templo do Amanhecer 
e um dos simbolos da cidade. Seguimos em barco até 
Asiatique The Riverfront, um mercado nocturno ao largo 
do rio, onde vamos poder disfrutar de tempo livre para 
fazer compras, passear ou jantar em dos seus diversos e 
variados restaurantes (jantar não incluido). Regresso ao 
hotel será efectuado de forma individual. Acomodação.

DIA 6 QUI BANGKOK
Café da manhã. Dia livre nesta cidade apaixonante. Se 
desejar de forma opcional poderá fazer uma excursão ao 
Damnoen Saduak, o mercado flutuante mais colorido do 
reino, onde se podem encontrar todo o tipo de productos 
típicos, situado a 110 km de Banguecoque, o tour inclui a 
visita à Pagoda Gigante de Phra Pathom Chedi em Nakorn 

ITI 9250 / 9250-B
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SAÍDAS
Sábados.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Tour regular Exclusivo Special Tours em Vietnã e Tailândia 
com saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.

·  Tour regular em Singapura com um mínimo de 2 pessoas.
·  Traslados conforme itinerário.
·  Pasagem de avião Chiang Mai-Hánoi e, adicionalmente,  
para iti. 9250-B pasagem de avião Hanoi-Bangkok em  
classe Turística. 

·  14 / 15 noites de acomodação nos hotéis indicados ou 
similares em função do itinerário escolhido.

·  Refeições conforme itinerário.
·  Visitas indicadas em itinerário com guia de lingua hispana. 
·  Assistente do nosso representante durante a sua estadia.
·  Seguro básico de viagem.

Pathom, a maior do Oriente e mais importante centro bu-
dista desde o século VI e o almoço Thai onde se pode ver 
uma pequena amostra da culta, desporto e danças típicas. 
Acomodação.

DIA 7 SEX BANGKOK - AYUTHAYA - SUKHOTHAI MP
Café da manhã. Saída por estrada em direção a Ayut-
thaya. Visita ao Parque Histórico de Ayutthaya e os seus 
templos maravilhosos. Ayutthaya foi a capital do reino 
com o mesmo nome de 1.371 até o ano 1.700 aproximada-
mente para se tornar o Reino de Siam e albergar grande 
parte da actual Tailândia e Camboja. Visita aos principais 
templos: o Wat Chaiwathanaram e o Wat Phra Srisampe-
tch. Almoço em restaurante local. Durante a tarde, saída 
em direção a Sukhothai. Chegada e Acomodação.

DIA 8 SÁB SUKHOTHAI - PHAYAO - CHIANG RAI MP
Café da manhã. Saída de manhã cedo em direção ao 
Parque Arqueológico de Sukhothai, a primeira capital do 
Reino de Siam no século XIII, e actualmente Património da 
Humanidade da UNESCO. Visita aos principais templos do 
parque, como o Wat Srisawai, o Wat Maha Dhat, o Wat Sra 
Sri. Almoço em restaurante local. Após o almoço vamos 
dirigir-nos por estrada até Chiang Rai fazendo uma para-
gem na cidade de Phayao, que se extende quase na sua 
totalidade sobre a margem oeste do lago e que tem uma 
bela avenida costeira, onde parar para tirar fotografias ou 
simplesmente caminhar pelo parque costeiro. Chegada a 
Chiang Rai. Acomodação.

DIA 9 DOM CHIANG RAI - TRIÂNGULO DE OURO - CHIANG MAI MP
Café da manhã. Saída para visitar alguns grupos étnicos 
como o povo “Akha” do Tibete, conhecidos pelos seus fa-
tos coloridos, o povo “Yao” de China e também en Long 
Neck Karen Village (Mulheres Girafa), com os numerosos 
anéis de bronze no pescoço. À continuação vamos visitar 
o Triângulo de Ouro, ponto de união entre Lao, Birmânia e 
Tailândia. Passeio em barco através do Triângulo de Ouro. 
À continuação vamos visitar a Casa do Ópio. Almoço em 
resturante local. Durante a tarde vamos visitar o Wat Rong 
Kun, o Templo Branco, que simboliza a pureza do budismo 
com a sua cor branca brilhante e decoração dos espelhos. 
Depois, transfer até Chiang Mai através da bela paisagem 
da selva tropical. Chegada a Chiang Mai. Acomodação.

DIA 10 SEG CHIANG MAI MP
Café da manhã. Saída pra chegar ao Santuário de Ele-
fantes. Vamos aprender um pouco sobre os elefantes, 
levando roupa Karen tradicional. Vamos ter a oportunida-
de de oferecer bananas e cana de açucar para alimentar 
os elefantes e caminar através do santuário onde vamos 
ouvir as suas histórias. Também vamos desfrutar de uma 
banho com os elefantes. Almoço. Regresso a Chiang Mai e 
visita ao principal Templo do Norte: o Wat Doi Suthep, um 
lugar sagrado e respeitado pelos tailandeses desde a mais 
de 1.200 anos. Durante a tarde vamos disfrutar do Jantar 
Kantoke, um jantar típico Thai acompanhado de danças 
antigas do Norte da Tailândia. Acomodação.

DIA 11 TER CHIANG MAI   HÁNOI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e saída en voo a 
Hánoi. Chegada. Traslado e Acomodação.

DIA 12 QUA HANOI MP
Café da manhã. Visita à cidade que inclui o Mausoléu de Ho 
Chi Minh (só o exterior), a Pagoda de um só pilar e o Museu 

VALOR AGREGADO SPECIAL TOURS
·  Ver VALORES AGREGADOS em página 134.

OBSERVAÇÕES
·  Voo Singapura-Bangkok não incluido.
·  Não há quartos Triplos no cruzeiro. Preço calculado em base 
a 1 Duplo + 1 Single no cruzeiro.

·  A ordem das visitas pode ser alterada.
·  Ver informações e hotéis em páginas 133 e 134.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Singapura Swissotel Merchant Court 4* (Seleção) 
 Pan Pacific / Conrad Centennial 5* (Luxo) 
 Marina Bay Sands 5* (Luxo Plus)
Ver hotéis de Tailândia e Vietnã em página 134.
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

9250 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
6 ao 20 Abril 2019 3.485 3.320 5.385 3.690 3.690 5.760 4.305 4.160 6.530
27 Abril ao 14 Setembro 2019 3.455 3.285 5.335 3.650 3.600 5.710 4.235 4.110 6.375
21 Setembro ao 19 Outubro 2019 3.485 3.320 5.385 3.690 3.690 5.760 4.305 4.160 6.530
26 Outubro + 9 Novembro 2019 ao 21 Março 2020 3.590 3.430 5.510 3.805 3.805 5.905 4.495 4.345 6.780
2 Novembro 2019 3.620 3.465 5.575 3.940 3.940 6.075 4.620 4.470 6.935
Suplemento por pax 21 Dezembro 2019 — — — — — — 75 75 135
Suplemento por pax iti. 9250-B 290 290 335 320 320 405 345 345 460

Preços não válidos do 17 de Dezembro 2019 ao 9 de Janeiro 2020.

de Etnologia. Almoço em restaurante local. Durante a tar-
de, visita ao Templo de Literatura. O Templo de Van Mieu, 
o Templo da Literatura, foi criado em honra a Confúcio por 
volta do ano 1.070, e foi a sede da primeira Universidade do 
Vietnã. Uma fascinante rede de ruas estreitas e casas-lo-
ja, também conhecidas como as “36 ruas”, onde cada rua 
tem o nome do produto que vendia , tecidos, artesanato, 
medicamentos e lápides. Também vamos desfrutar do fa-
moso “Show de marionetes de água”, uma arte Vietnãita 
milenária onde se representam, utilizando marionetes em 
um ambiente aquático, cenas do dia a dia do antigo Viet-
nã, acompanhado de música e canticos tradicionais. Após 
o show vamos ter a oportunidade de ter uma autêntica 
experiência Vietnãita, uma vez que vamos parar em uma 
cafetaria escondida em um beco da zona antiga de Hanoi 
para provar o típico café Vietnãita que é bastante forte mas 
muito aromático, e que é servido apenas com leite conden-
sado. Também vamos provar a cerveja local acompanhada 
por snacks locais. Acomodação.

DIA 13 QUI HANOI - BAÍA DE HALONG    PC
Café da manhã. Saída por estrada até à baía de Halong. 
Chegada a Halong, onde vamos embarcar em um junco. 
Almoço a bordo. Cruzeiro pela Baía onde vamos a ver a 
gruta Sung Son, uma das mais actrativa e interessante. 
Jantar e Acomodação a bordo.

DIA 14 SEX   BAÍA DE HALONG - HANOI
Café da manhã. Desembarque e saída em direção a Hanoi 
por estrada. Chegada ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 15 SÁB HANOI
Café da manhã. Resto do dia livre até à hora do transfer 
para o aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

POSSIBILIDADE DE ADICIONAR 1 NOITE EXTRA EM BANGKOK (COM 
VOOS E TRASLADOS)

9250-B

16 dias / 8 refeições desde
 3.745$

DIAS 1 AO 14 IGUAIS QUE ITI. 9250

DIA 15 SÁB PHUKET   BANGKOK 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião 
para Bangkok. Chegada, traslado ao hotel e resto do dia 
livre. Acomodação. 

DIA 16 DOM BANGKOK 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços. ■
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DIA 1 DOM KUALA LUMPUR
Chegada no aeroporto internacional de Kuala Lumpur e 
traslado ao hotel. Resto do dia livre para conhecer a cida-
de por sua conta. Acomodação.

DIA 2 SEG KUALA LUMPUR
Café da manhã. Visita dos princi pais pontos interessantes 
da cidade: breve parada nas to rres petronas, na Mesquita 
de Jamek a mais antiga de toda a cidade, no monumento 
Tugu Negara, erguido em come moração e em memória 
dos caídos em guerra. Passaremos por Chinatown, loca-
lizado na rua Petaling onde podere mos observar lojas 
com os objetos e comidas típicas desta cultura. Também 
veremos o Tribunal Federal, de estilo mo risco, a Estação 
Antiga, o Club de Cricket de estilo Tudor e o Palácio do 
Rei. Restante da tarde livre. Acomodação.

DIA 3 TER KUALA LUMPUR   HANÓI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar um 
avião para Hanói. Chegada ao aeroporto, onde os espera o 
guia de língua hispana. Traslado à cidade onde terão uma 
primeira impressão de Hanói. Tempo livre até o check in 
no hotel. Tarde livre e Acomodação.

9145

Grande Tour do Sudeste Asiático
25 dias / 13 refeições     desde

 7.300$
DIA 4 QUA HANÓI MP
Café da manhã. Visita à cidade, capital actual do vietnam 
e uma cidade única na Ásia pelas suas avenidas cheias 
de árvores, a sua arquitectura colonial francesa e os seus 
templos orientais. A visita inclui o Mausoléu de Ho Chi 
Minh (só o exterior), a Pagoda de um só pilar e o Museu 
de Etnologia. Almoço em restaurante local. Durante a tar-
de, visita ao Templo de Literatura. O Templo de Van Mieu, 
o Templo da Literatura, foi criado em honra a Confúcio por 
volta do ano 1.070, e foi a sede da primeira Universidade 
do Vietnam, na qual estudavam principes e jovens da alta 
alcurnia. Uma fascinante rede de ruas estreitas e casas-lo-
ja, também conhecidas como as “36 ruas”, onde cada rua 
tem o nome do produto que vendia , tecidos, artesanato, 
medicamentos e lápides. Também vamos desfrutar do fa-
moso “Show de marionetes de água”, uma arte vietnami-
ta milenária onde se representam, utilizando marionetes 
em um ambiente aquático, cenas do dia a dia do antigo 
Vietnam, acompanhado de música e canticos tradicionais 
Vietnamitas. Após o show vamos ter a oportunidade de 
ter uma autêntica experiência vietnamita, uma vez que 
vamos parar em uma cafetaria escondida em um beco 
da zona antiga de Hanoi para provar o típico café viet-

namita que é bastante forte mas muito aromático, e que 
é servido apenas com leite condensado. Também vamos 
provar a cerveja local acompanhada por snacks locais. 
Acomodação.

DIA 5 QUI HÁNOI - BAÍA DE HALONG    PC
Café da manhã. Saída por estrada até à baía de Halong. 
Durante o caminho, vamos descobrir as terras ricas do 
Delta do Rio Vermelho e a paisagem dos arrozais, os bú-
falos de água e a vida quotidiana dos povos vietnamitas. 
Chegada a Halong, onde vamos embarcar em um junco. 
Almoço a bordo. Cruzeiro pela Baía onde vamos a ver a 
gruta Sung Son, uma das mais actrativa e interessante. 
Jantar e Acomodação a bordo. 

DIA 6 SEX   BAÍA DE HALONG - HANÓI   HUE
Café da manhã. Desembarcaremos e traslado pela estrada 
para Hanói, para pegar o avião para Hue. Chegada e tras-
lado ao hotel. Acomodação.

DIA 7 SÁB HUE - DANANG - HOI AN MP
Café da manhã. Passeio em barco pelo rio dos perfumes 
até à Pagoda do Céu, ou Thien Mu. Seguimos com a visi-
ta à cidadela Imperial e as tumbas de Khai Dinh. Almoço 
em restaurante local. Saída em direção a Hoian através 
da passagemHai Van, mais conhecida como a Passagem 
das Nuvens. Chegada a Hoi An e o resto do dia livre. 
Acomodação.

DIA 8 DOM HOIAN MP
Café da manhã. Durante a manhã vamos descobrir os en-
cantos de Hoian. Um povo histórico que mostrava ser uma 
prospera cidade portuária durante os séculos XVI a XVIII. 
A sua importante comunidade de extrangeiros traduziu-
-se em um estilo arquitectónico único com influências 
vietnamitas, chinesas e japonesas. Vamos visitar a sala de 
Phuc Kien, a ponte japonesa coberta, a casa velha de Tan 
Ky e um escritório de seda. Almoço em restaurante local. 
Tarde livre para passear pela cidade e percorrer os tipicos 
comércios ou descansar nas praias e instalações do hotel. 
Acomodação.

DIA 9 SEG HOI AN - DANANG   HO CHI MINH 
Café da manhã. Dia livre até à hora do transfer para o ae-
roporto para embarcar no voo com destino a Ho Chi Minh. 
Chegada e transfer até o hotel. Acomodação.

DIA 10 TER HO CHI MINH (Delta do Mekong) MP
Café da manhã. Saída em direção ao Delta do Mekong 
para desfrutar de uma excursão relaxante em lancha às 4 
ilhas bonitas, conhecidas como Dragão, Unicórnio, Águia 
e Tartaruga, Também vamos visitar um jardim de frutas 
colhidas por agricultores locais. Depois vamos embarcar 
em um barco a remos, debaixo da silhueta de coqueiros 
ao longo dos canais pequenos da provincia Ben Tre, que 
nos oferece uma boa oportunidade para conhecer a vida 
rural tradicional das pessoas do Delta do Mekong. Almoço 
em restaurante local. Acomodação.

ITI 9145
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SAÍDAS
Domingos.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Tour regular Exclusivo Special Tours em Vietnã, Camboja  
e Tailândia com saídas garantidas com um mínimo de  
2 pessoas. 

·  Tour regular em Kuala Lumpur y Singapura com saídas 
garantidas com um mínimo de 2 pessoas. 

·  Passagem de avião Kuala Lumpur-Hanói-Hue-Danang-Ho 
Chi Minh-Siem Reap-Bangkok-Chiang Rai, Chiang Mai-
Bangkok-Phuket-Singapura na classe Turista. 

·  Traslados segundo itinerário. 
·  24 pernoites nos hotéis previstos ou similares. 
·  Refeições segundo itinerário. 
·  Visitas indicadas no itinerário com guias locais de língua 
hispana. 

·  Assistência de nosso representante durante sua estancia. 
·  Seguro de viagem.

DIA 11 QUA HO CHI MINH-CUCHI   SIEM REAP MP
Café da manhã. Durante a manhã saída para visitar os tú-
neis de CU Chi, um complexo impressionante de túneis sub-
terrâneos usados durante a Guerra do Vietnam. Almoço em 
restaurante local. Transfer até o aeroporto para embarcar 
no voo com destino a Siem Reap. Chegada e procedimen-
tos de visto e transfer até o hotel. Este pequeno povo é a 
porta de entrada na Cidade de Angkor, com mais de 100 
templos que datam do século IX a XIII. Acomodação.

DIA 12 QUI SIEM REAP (Angkor) MP
Café da manhã. Saída em Tuk-Tuk (veiculo típico no Cam-
boja) em direção à porta Sul e visita da Antiga Capital de 
Angkor Thom (século XII), o Templo de Bayon com as suas 
54 torres decoradas com 200 caras sorridentes de Avo-
lokitesvara, o Phimeanakas, os Terraços do Rei Leproso e 
dos Elefantes, e as Câmaras Reais. À continuação, visita 
do Templo de Ta Prohm. Almoço em restaurante local. Du-
rante a tarde, visita ao templo mais famoso de todos, An-
gkor Wat, declarado Património Mundial da Humanidade 
pela UNESCO. As conhecidas cinco torres formam parte 
da bandeira combojana. Representam os 5 picos de Meru, 
os muros que as rodeiam, são as montanhas e o vale rode-
ando, o oceano; é considerada como o primeiro exemplo 
de arquitectura khmer. Acomodação.

DIA 13 SEX SIEM REAP (Angkor)   BANGKOK 
Café da manhã. Saída em Tuk-Tuk para visitar o Templo 
Banteay Srei, o único templo construído por mulheres e 
dedicado ao Deus Shiva. Destaca-se pelos seus relevos 
e esculturas com arenito vermelho, as suas figuras e de-
talhes minuciosos, muitos deles com formas tridimensio-
nais. É considerado um dos templos mais belos de Angkor. 
Também vamos visitar o Templo Banteai Samre, dedica-
do ao Deus Vishnu e do mesmo estilo arquitéctónico de 
Angkor Wat. Transfer até o aeroporto para sair em voo 
com destino a Bangkok. Chegada e traslado até o hotel. 
Acomodação.

DÍA 14 SÁB BANGKOK 
Café da manhã. Pela manhã, visitaremos alguns dos tem-
plos budistas mais importantes de Bangkok. A visita se 
inicia no Wat Trimitr, o Templo do Buda de Ouro, com seus 
5.500 Kg de ouro puro; continuaremos para o Wat Po, o 
templo do Buda reclinado de 46 m, coberto com uma lâ-
mina de ouro; e o Chedis dos Reis, o monumento budista 
mais alto do mundo. Restante do dia livre. Acomodação. 

DIA 15 DOM BANGKOK   CHIANG RAI PC
Café da manhã. Transfer ao aeroporto para pegar o avião 
para Chiang Rai. Chegada e bem-vindas de nossa guia de 
língua hispana. Continuação até o Triangulo de Ouro, onde 
se encontram as fronteiras de Myanmar, Laos e Tailândia 
ao longo do rio Mekong. Passeio de barco tradicional des-
frutando da vida diária das pessoas de Laos. Almoço em 
um restaurante local. Pela tarde, visita à Casa do Ópio an-
tes de visitar as aldeias das minorias étnicas Akha e Yao. 
Jantar e Acomodação.

DIA 16 SEG CHIANG RAI - CHIANG MAI PC
Café da manhã. Saída do hotel ao cais e de barco tradicio-
nal, visita às aldeias das minorias étnicas ao longo do rio 
Khun. Saída para Chiang Mai pela estrada. Chegada e Almo-
ço em um restaurante local. Visita ao complexo de templos 
Wat Doi Suthep, localizado na cima de uma pequena colina 
a 15 km ao noroeste da cidade. Jantar e Acomodação.

VALOR AGREGADO SPECIAL TOURS
·  Ver VALORES AGREGADOS em Vietnã em página 134.

OBSERVAÇÕES
·  Não há quartos Triplos no cruzeiro. Preço calculado em base 
a 1 Duplo + 1 Single no cruzeiro.  

· Ver informações e hotéis em páginas 133 e 134.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Kuala Lumpur Journal Boutique 4* (Tentação/Seleção) 
 Element 4* (Tentação/Seleção) 
 Renaissance West Wing 5* (Luxo)
Singapura Swissotel Merchant Court 4* (Tentação/Seleção) 
 Pan Pacific / Conrad Centennial 5* (Luxo) 
Ver hotéis de Tailândia e Vietnã em página 134.
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

9145 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
7 ao 28 Abril 2019 7.320 7.155 9.100 7.625 7.580 9.725 8.705 8.495 12.160
5 Maio ao 22 Setembro 2019 7.300 7.125 9.050 7.600 7.560 9.705 8.675 8.465 11.740
29 Setembro ao 6 Outubro 2019 7.385 7.220 9.275 7.715 7.655 9.890 8.900 8.630 12.160
13 Outubro 2019 7.540 7.320 9.515 7.830 7.760 10.120 9.015 8.755 12.365
20 Outubro ao 1 Dezembro 2019 7.820 7.590 10.170 8.090 7.945 10.660 9.505 9.215 13.145
8 Dezembro 2019 8.485 8.070 11.400 8.850 8.540 11.920 10.640 9.975 15.165
15 ao 22 Dezembro 2019 8.270 7.935 10.700 8.610 8.415 11.315 10.535 10.080 14.915
29 Dezembro 2019 7.820 7.590 10.215 8.155 7.985 10.795 9.630 9.275 13.460
5 ao 12 Janeiro 2020 7.830 7.625 10.180 8.175 8.020 10.795 9.640 9.300 13.490
19 Janeiro 2020 7.965 7.705 10.450 8.310 8.100 10.845 9.775 9.390 13.760
16 Janeiro ao 2 Fevereiro 2020 7.915 7.695 10.265 8.270 8.120 11.190 9.775 9.435 13.720
9 Fevereiro ao 8 Março 2020 7.830 7.625 10.170 8.175 7.980 10.845 9.015 9.300 13.490

DIA 17 TER CHIANG MAI PC
Café da manhã. Visita ao acampamento de elefantes, onde 
se pode observar os animais tomando banho, arrastar 
troncos e outras proezas. Passeio de elefante pela flores-
ta durante 45 min, aproximadamente. Saída para Mae As 
Valley e visita à fazenda de orquídeas Sai Nam Phung com 
a melhor seleção e um pequeno recinto de borboletas. Al-
moço. Pela tarde, visita a algumas fabricas de artesanato 
local como lacados, tecido e fabricação de guarda-chuvas. 
Também visitaremos uma fábrica de esculturas de madei-
ra com possibilidade de comprar antiguidades birmanas. 
Jantar kantoke em que desfrutaremos dos sabores tai-
landeses enquanto assistimos a um espetáculo de danças 
antigas típicas do norte do país. Acomodação.

DIA 18 QUA CHIANG MAI   BANGKOK
Café da manhã. Transfer ao aeroporto para pegar 
o avião para Bangkok. Chegada e traslado ao hotel. 
Acomodação.

DIA 19 QUI BANGKOK   PHUKET
Café da manhã. Tempo livre até o traslado ao aeroporto 
para pegar o avião para Phuket. Chegada, assistência e 
traslado ao hotel. Resto do dia livre. Acomodação.

DIAS 20 A 22 SEX A DOM PHUKET 
Café da manhã. Dias livres na ilha para praticar esportes: 
mergulho, snorkel. Retorno ao hotel e Acomodação.

DIA 23 SEG PHUKET   SINGAPURA
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o 
avião para Singapura. Chegada e traslado ao hotel. 
Acomodação.

DIA 24 TER SINGAPURA 
Café da manhã. Exploraremos Singapura desde a cima do 
ícone da engenharia e da arquitetura mais maravilhosa da 
Ásia, o Flyer Singapura, situado a 165 metros de altura. 
À continuação, conheceremos China Town, bairro com 
ruas estreitas, casas tradicionais e templos. Visitaremos o 
templo hindu mais antigo de Singapura, o Sri Mariamman 
Temple. Depois, visita de um centro de artesanato local, 
onde observaremos o trabalho dos artesãos. Resto do dia 
livre. Acomodação.

DIA 25 QUA SINGAPURA 
Café da manhã. Transfer ao aeroporto para pegar o avião 
para o seu próximo destino. Fim dos nossos serviços. ■
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enclaves comerciais mais importantes junto com Goa (na 
Índia) e Ceilán (Sri Lanka) por sua posição geográfica. 
Visita-se entre outros a praça Stadhuys , a Porta de San-
tiago, a igreja de São Pablo e a Cristã, o Templo de Cheng 
Hou Tengn (o templo mais antigo de Malásia). Almoço. 
Tempo libre para passear pela a rua Jonker conhecida pe-
los bazares. Regresso a Kuala Lumpur. Acomodação. 

DIA 7 KUALA LUMPUR   SINGAPURA 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para sair no voo 
com destino Singapura (não incluído). Chegada ao aero-
porto e traslado ao hotel. Acomodação. 

DIA 8 SINGAPURA
Café da manhã. Descobriremos Singapura desde a cume 
do ícone da engenharia e da arquitetura mais maravilho-
sa de Ásia, o Flyer Singapura, situado a 165 m de altura. 
A continuaçao conheceremos Chinatown, bairro onde 
fundaram seu lar os primeiros emigrantes vindos de Chi-
na, com casas tradicionais e muitos templos, de dia co-
meça como mercado de frutas e verduras e de noite lhe 
confere um caracter especial já que se converte no único 
Passar Malam ou mercado noturno que há em Singapura. 
Visitaremos o templo indú mais antigo de Singapura, o 
magnifico Sri Mariamman Tempere. Nossa última parada 
se encontra num centro de artesanato local, onde podere-
mos observar o trabalho dos artesãos. Resto do dia livre. 
Acomodação. 

DIA 9 SINGAPURA
Café da manhã. Dia livre. Passeie por Orchard Road ou 
desfrute de visitas opcionais como o aquário maior 
do mundo Sentosa, ou do parque natural de Jurong. 
Acomodação. 

DIA 10 SINGAPURA
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar em 
seu vôo de retorno ou continuar em outro dos nossos iti-
nerários. Fim dos nossos serviços. ■

DIA 1 BANGKOK  
Llegada a Bangkok. Asistencia e traslado ao hotel. Resto 
Café da manhã. Chegada em Bangkok. Assistência e tras-
lado ao hotel. Resto do dia livre para conhecer uma das ci-
dades mais antigas do sudeste asiático, que combina seu 
patrimônio cultural de maravilhosos templos e mercados 
com modernos centros comerciais. Acomodação. 

DIA 2 BANGKOK MP 
Café da manhã. Pela manhã, visitaremos alguns dos tem-
plos budistas mais importantes: O Wat Trimitr, o Templo 
do Buda de Ouro, com seus 5500 Kg de ouro puro; con-
tinuaremos para o Wat Po, o templo do Buda reclinado 
de 46 m, coberto com uma lâmina de ouro; e o Chedis 
dos Reis, o monumento budista mais alto do mundo. Con-
tinuaremos com a visita do Grande Palácio Real, antiga 
residência dos reis da Tailândia, claro exemplo da arquite-
tura da antiga corte siamesa com suas cúpulas brilhantes 
em forma de agulha. Passeando por seu interior, poderá 
contemplar a fantasia dos desenhos e o emblema mais 
sagrados do pais, o Buda Esmeralda. Restante do dia livre. 
Jantar tradicional tailandês incluído no Silom Village, um 
autêntico povoado tailandês no centro de Bangkok (não 
inclui traslados). Acomodação. 

DIA 3 BANGKOK  MP
Café da manhã. Saída para visitar ao Damnoen Saduak, 
o mercado flutuante mais colorido do reino, onde se en-
contra todo tipo de produtos típicos, localizado a 110 Km 
de Bangkok. A visita inclui a visita da Pagoda Gigante de 
Phra Pathom Chedi em Nakorn Pathom, a maior do Orien-
te e importante centro budista desde o século VI. A visita 
inclui Almoço tailandês no Jardim da Rosa, onde podere-
mos ver uma pequena mostra cultural, esportes e danças 
típicas. Acomodação. 

DIA 4 BANGKOK   KUALA LUMPUR
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para sair no voo 
com destino Kuala Lumpur (não incluído). Chegada ao ae-
roporto internacional de Kuala Lumpur e traslado ao hotel. 
Acomodação. 

DIA 5 KUALA LUMPUR
Café da manhã. Pela manhã visita panorâmica dos prin-
cipais pontos interessantes: breve parada nas torres pe-
tronas, na Mesquita de Jamek a mais antiga da cidade, 
no monumento Tugu Negara, erguido em comemoração 
e em memória dos caídos em guerra. Passaremos por 
Chinatown, localizado na rua Petaling onde podere-
mos observar lojas com os objetos e comidas típicas 
desta cul tura. Também veremos o Tribunal Federal, de 
estilo mo risco, a Estação Antiga, o Club de Cricket de 
estilo Tudor e o Palácio do Rei. Restante da tarde livre. 
Acomodação. 

DIA 6 KUALA LUMPUR (Malaca) MP
Café da manhã. Visita de dia completo a Malaca, cidade 
a 160 Km ao sul de Kuala Lumpur. Chegou a ser um dos 

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Tour regular com saídas garantidas com um mínimo de 2 
pessoas. 

·  Traslados conforme itinerário. 
·  9 pernoites nos hotéis indicados ou similares. 
·  Visitas indicadas em cada itinerário com guias de língua hispana. 
·  Refeições segundo itinerário. 
·  Assistência de nosso representante durante sua estadia. 
·  Seguro básico de viagem. 

OBSERVAÇÕES
·  Voos Bangkok-Kuala Lumpur-Singapura não incluídos. 
·  Itinerários com extensão a Phuket iti. 9247-P  
ou a Bali iti. 9247-B disponíveis en www.specialtours.com. 

· Ver informações na página 133. 

SAÍDAS
Diárias.

9247

Escapada ao Sudeste Asiático
10 dias / 3 refeições   desde

 2.600$

VALOR AGREGADO SPECIAL TOURS
·  Jantar tradicional Thai incluída no Silom Village,  
um autêntico povoado Thai no centro de Bangkok.  
Os traslados não estão incluídos. 

· Visita dia completo ao mercado flutuante em Bangkok. 

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Bangkok Holiday Inn Silom 4* (Seleção) 
 Pullman Bangkok Hotel G 5* (Luxo)
Kuala Lumpur Novotel City Center 4* (Seleção) 
 Renaissance West Wing 5* (Luxo)
Singapura Swissotel Marchan Court 4* (Seleção) 
 Conrad Centennial 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

9247 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 25 Outubro 2019 2.600 2.225 3.900
26 Outubro ao 21 Dezembro 2019 2.630 2.255 3.940
22 ao 27 Dezembro 2019 3.060 2.550 4.755
28 Dezembro 2019 ao 25 Março 2020 2.630 2.255 3.940

9247 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 25 Outubro 2019 2.715 2.320 4.140
26 Outubro ao 21 Dezembro 2019 2.755 2.350 4.200
22 ao 27 Dezembro 2019 3.180 2.640 5.015
28 Dezembro 2019 ao 25 Março 2020 2.755 2.350 4.200

9247 - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 25 Outubro 2019 3.100 2.735 4.865
26 Outubro ao 21 Dezembro 2019 3.160 2.800 5.055
22 ao 27 Dezembro 2019 3.580 3.060 5.895
28 Dezembro 2019 ao 25 Março 2020 3.160 2.800 5.055

Crianças até 12 anos, desconto do 20% em Triplo.
Sup. excursão opcional Mercado Flotante Bangkok (espanhol): 
95 USD por pessoa (mínimo 2 pessoas).
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Praia tropical · Bali

Templo Pura Ulun Danu Bratan · Bali Bali
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ITI 9247-B

VALOR AGREGADO SPECIAL TOURS
·  Ver VALORES AGREGADOS em página 134.

OBSERVAÇÕES
·  Voo Singapura-Bali não incluídos.
·  Não há quartos de ocupação Triplo em Ubud. O preço 
corresponde a 1 Duplo + 1 Single em Ubud e Triplo nas 
restantes cidades.

·  Ver informações e hotéis nas páginas 133  e 134. Hotéis em 
Bangkok, Kuala Lumpur e Singapura conforme página 176.

SAÍDAS
Sextas-feiras.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Tour regular Exclusivo Special Tours em Bali com saídas 
garantidas com um mínimo de 2 pessoas. 

·  Tour regular em Bangkok, Kuala Lumpur e Singapura con 
saidas garantidas con un minimo de 2 pessoas.

·  Traslados conforme itinerario
·  17 pernoites nos heteis indicados com guias de lingua 
hispana.

·  Refeições segundo itinerário  
·  Visitas indicadas em cada itinerário com guias de língua 
hispana  

·  Assistência de nosso representante durante sua estadia. 
·  Seguro básico de viagem. 

cestral de Goa Lawah (Gruta do Morcego) com milhares 
de morcegos. É considerada Santa e um templo e várias 
capelas guardam a entrada. Acomodação. 

DIA 13 UBUD (Tamna Ayun - Ulun Danu - Tanah Lot)
Café da manhã. Visita ao Templo da familia real Taman Ayun, 
construído no século XVII. Continuação através de Bedugul, 
um dos mais populares templos de Bali, o de Ulun Danu, 
no interior do Lago Beratan, para honrar a Deusa do Lago 
Dewi Danau. Depois vamos visitar o Tem plo de Tanah Lot, 
construído em uma pequena ilha no mar e o local perfeito 
para desfrutar de um atardecer magní fico. Acomodação. 

DIA 14 UBUD - PRAIA DE BALI
Café da manhã. Tempo livre até o transfer para o hotel nas 
praias do sul de Bali. Acomodação. 

DIA 15 PRAIA DE BALI
Café da manhã. Dia livre nesta ilha cativante que poderá 
aproveitar para desfrutar da praia, das instalações do ho-
tel ou fazer excursões opcionais para continuar a desco-
brir a ilha. Acomodação. 

DIA 16 PRAIA DE BALI
Café da manhã. Dia livre na ilha mágica de Bali onde os 
viajantes mais exigentes poderão encontrar um lugar 
onde relaxar o corpo, espírito e descobrir lugares inesque-
cíveis. Acomodação. 

DIA 17 PRAIA DE BALI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar em 
seu vôo de retorno ou continuar em outro dos nossos iti-
nerários. Fim dos nossos serviços. ■

DIAS 1 AO 9 IGUAIS QUE ITI. 9247

DIA 10 DOM SINGAPURA   BALI - UBUD 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar 
em seu voo a Bali (aéreo não inlcuido). Chegada ao aero-
porto de Denmpasar e trase transfer até o hotel em Ubud 
(aprox. 1h30). Acomodação. 

DIA 11 SEG UBUD (Tirta Empul - Kintamani - Palacio Puri Saren) MP
Café da manhã. Visita ao Templo Tirta Empul, declarado 
Património da Humanidade pela UNESCO em 2.012, famo-
so pela sua água benta, onde os fiéis vão para purificar-se 
e celebrar cerimónias religiosas. Seguimos até Kintamani, 
nos pés do Monte Batur com umas vistas impressionantes 
sobre o lago da Caldeira Danau Batur. Vamos fazer uma 
breve paragem em uma plantação de café para voar o 
café local. Almoço em restaurante local. Continuamos até 
Tegallalang para uma breve paragem nos campos de arroz 
e visitar o Palácio Puri Saren com as suas belas casas ba-
linesas. Terminaremos o dia com uma visita ao mercado 
artesanal de Ubud. Acomodação. 

DIA 12  UBUD (Templo Besakih - Taman Tirta Gangga -  
Kerta Gosa- Goa Lawah)

Café da manhã. Saída em direção ao Monte Agung, a 
montanha mais alta de Bali, para chegar até o Templo Be-
sakih, conhecido como o Templo Madre de Bali para os 
hindus, pequenos povos com plantações de fruta como 
Selat, Putung e Bebandem até chegar ao Palácio da Água 
Taman Tirta Gangga, com lagos ornamentados. Regresso 
até Ubud através de Klungklung para visitar Kerta Gosa, 
a antiga corte de justiça no século XVIII, belo exemplo de 
arquitectura balinesa. Depois vamos visitar o templo ans-

9247-B

Escapada ao Sudeste Asiático e Bali
17 dias / 4 refeições   desde

 3.410$

9247-B - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
5 Abril ao 16 Junho 2019 3.410 3.160 5.230
23 Junho ao 18 Outubro 2019 3.515 3.265 5.335
25 Outubro 2019 3.410 3.160 5.230
1 Novembro ao 20 Dezembro 2019 3.440 3.195 5.275
27 Dezembro 2019 3.870 3.485 6.085
3 Janeiro ao 20 Março 2020 3.440 3.195 5.275

9247-B - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
5 Abril ao 16 Junho 2019 3.535 3.255 5.470
23 Junho ao 18 Outubro 2019 3.640 3.360 5.575
25 Outubro 2019 3.535 3.255 5.470
1 Novembro ao 20 Dezembro 2019 3.580 3.285 5.535
27 Dezembro 2019 4.005 3.580 6.345
3 Janeiro ao 20 Março 2020 3.580 3.285 5.535

9247-B - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
5 Abril ao 16 Junho 2019 4.325 2.735 4.865
23 Junho ao 18 Outubro 2019 4.505 2.735 4.865
25 Outubro 2019 4.410 2.735 4.865
1 Novembro ao 20 Dezembro 2019 4.470 2.800 5.055
27 Dezembro 2019 4.890 3.060 5.895
3 Janeiro ao 20 Março 2020 4.470 2.800 5.055

Crianças até 12 anos, 20% desconto em Triplo.
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Panorâmica da cidade · Singapura

Lago Titiwangsa · Kuala LumpurBali
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ITI 9202

las ruas estreitas de Chinatown onde encontrassem casas 
de chá, lojas de medicinas, lojas de souvenirs, têxteis etc. 
Resto do día livre. Acomodação

DIA 3 QUA SINGAPURA
Café da manhã. Dia livre. Passeie por Orchard Road ou 
desfrute de visitas opcionais como o aquário maior 
do mundo Sentosa, ou do parque natural de Jurong. 
Acomodação.

DIA 4 QUI SINGAPURA   KUALA LUMPUR
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e saída em voo a 
Kuala Lumpur (aéreo não incluido). Chegada e transfer até 
o hotel. Acomodação.

DIA 5 SEX KUALA LUMPUR 
Café da manhã. Pela manhã visita panorâmica dos prin-
cipais pontos interessantes da cidade: breve parada nas 

DIA 1 SEG SINGAPURA
Chegada a Singapura, Traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 2 TER SINGAPURA
Café da manhã. Descobriremos Singapura desde a cume 
do ícone da engenharia e da arquitetura mais maravilhosa 
de Ásia,O Flyer Singapura, situado a 165 metros de altura! 
Ficaremos impressionados pela magnífica vista panorâmi-
ca de Singapura e seus arredores. A seguir conheceremos 
O Merlião, símbolo da cidade, metade peixe e metade 
leão, ícone que representa o começo humilde da cidade 
de Singapura como um povo de pescadores. Não pode-
mos nos perder o Merlião Park com sua grande estátua. 
Visita de um dos templos budistas-taoístas mais antigos 
da cidade, o templo Thian Hock Keng construído em 1.842 
para adorar à deusa do Mar chinês. Em Chinatown, visita 
do templo hindu mais antigo de Singapura, o magnifico 
Sri Mariamman Tempere, construído em 1.827. Passeie pe-

9202

Singapura, Kuala Lumpur e a Magia de Bali
14 dias / 2 refeições     desde

 2.955$
torres petronas, na Mesquita de Jamek a mais antiga de 
toda a cidade, no monumento Tugu Negara, erguido em 
comemoração e em memória dos caídos em guerra. Pas-
saremos por Chinatown, localizado na rua Petaling onde 
poderemos observar lojas com os objetos e comidas tí-
picas desta cultura. Também veremos o Tribunal Federal, 
de estilo mo-risco, a Estação Antiga, o Club de Cricket de 
estilo Tudor e o Palácio do Rei. Restante da tarde livre. 
Acomodação.

DIA 6 SÁB KUALA LUMPUR (Malaca) MP 
Café da manhã. Visita de dia completo a Malaca, cidade 
a 160 Km ao sul de Kuala Lumpur. Chegou a ser um dos 
enclaves comerciais mais importantes junto com Goa (na 
Índia) e Ceilán (Sri Lanka) por sua posição geográfica. Vi-
sita-se entre outros a praça Stadhuys , a Porta de San-tia-
go, a igreja de São Pablo e a Cristã, o Templo de Cheng 
Hou Tengn (o templo mais antigo de Malásia). Almoço. 



179

Templo Pura Tanah Lot · Bali

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Tour regular Exclusivo Special Tours em Bali com saídas 
garantidas com um mínimo de 2 pessoas. 

·  Tour regular em Singapura e Kuala Lumpur com saídas 
garantidas com um mínimo de 2 pessoas.

·  Traslados conforme o itinerário.
·  13 pernoites de acomodação nos hotéis indicados ou similares.
·  Comidas conforme itinerário.
·  Visitas indicadas no itinerário com guias locais de lingua 
hispana excepto na zona da praia onde não vai haver guia.

·  Assistência do nosso representante durante a sua estadia.
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Voos Singapura-Kuala Lumpur-Bali não incluídos.
·  Não há quartos de ocupação Triplo em Ubud, apenas em 
Java e na estadia na praia. O preço corresponde a 1 Duplo + 1 
Single em Ubud e Triplo nas restantes cidades.

·  Guias de fala hispana garantidos em Bali durante as visitas 
para reservas feitas com pelo menos 30 dias antes da saída. 
Para reservas feitas com menos de 30 dias da data de saída, 
a confirmação dos guias de lingua hispana ou inglesa estão 
sujeitos a disponibilidade.

· Ver informações e hotéis em páginas 133 e 134.

SAÍDAS
Segundas-feiras.

VALOR AGREGADO SPECIAL TOURS
·  Ver VALORES AGREGADOS em página 134.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Singapura Swissotel Marchan Court 4* (Seleção) 
 Conrad Centennial 5* (Luxo)
Kuala Lumpur Novotel City Center 4* (Seleção) 
 Renaissance West Wing 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

Tempo libre para passear pela a rua Jonker conhecida pe-
los bazares. Regresso a Kuala Lumpur. Acomodação. 

DIA 7 DOM KUALA LUMPUR   BALI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar 
em seu voo Bali (aéreo não inlcuido. Chegada ao aero-
porto de Denmpasar e trase transfer até o hotel em Ubud 
(aprox. 1h30). Acomodação.

DIA 8 SEG UBUD (Tirta Empul - Kintamani - Palácio Puri Saren) MP
Café da manhã. Visita ao Templo Tirta Empul, declarado 
Património da Humanidade pela UNESCO em 2012, famo-
so pela sua água benta, onde os fiéis vão para purificar-se 
e celebrar cerimónias religiosas. Seguimos até Kintamani, 
nos pés do Monte Batur com umas vistas impressionantes 
sobre o lago da Caldeira Danau Batur. Vamos fazer uma 
breve paragem em uma plantação de café para voar o 
café local. Almoço em restaurante local. Continuamos até 
Tegallalang para uma breve paragem nos campos de ar-
roz e visitar o Palácio Puri Saren com as suas belas casas 
balinesas. Terminaremos o dia com uma visita ao mercado 
artesanal de Ubud. Acomodação.

DIA 9 TER  UBUD (Templo Besakih - Taman Tirta Gangga -  
Kerta Gosa - Goa Lawah)

Café da manhã. Saída em direção ao Monte Agung, a 
montanha mais alta de Bali, para chegar até o Templo Be-
sakih, conhecido como o Templo Madre de Bali para os 
hindus, pequenos povos com plantações de fruta como 
Selat, Putung e Bebandem até chegar ao Palácio da Água 
Taman Tirta Gangga, com lagos ornamentados. Regresso 
até Ubud através de Klungklung para visitar Kerta Gosa, 
a antiga corte de justiça no século XVIII, belo exemplo de 
arquitectura balinesa. Depois vamos visitar o templo ans-

cestral de Goa Lawah (Gruta do Morcego) com milhares 
de morcegos. É considerada Santa e um templo e várias 
capelas guardam a entrada. Acomodação.

DIA 10 QUA UBUD (Tamna Ayun - Ulun Danu - Tanah Lot)
Café da manhã. Visita ao Templo da familia real Taman 
Ayun, construído no século XVII. Continuação através de 
Bedugul, um dos mais populares templos de Bali, o de 
Ulun Danu, no interior do Lago Beratan, para honrar a 
Deusa do Lago Dewi Danau. Depois vamos visitar o Tem-
plo de Tanah Lot, construído em uma pequena ilha no mar 
e o local perfeito para desfrutar de um atardecer magní-
fico. Acomodação.

DIA 11 QUI UBUD - PRAIA DE BALI
Café da manhã. Tempo livre até o transfer para o hotel nas 
praias do sul de Bali. Acomodação.

DIA 12 SEX PRAIA DE BALI
Café da manhã. Dia livre nesta ilha cativante que poderá 
aproveitar para desfrutar da praia, das instalações do ho-
tel ou fazer excursões opcionais para continuar a desco-
brir a ilha. Acomodação.

DIA 13 SÁB PRAIA DE BALI
Café da manhã. Dia livre na ilha mágica de Bali onde os 
viajantes mais exigentes poderão encontrar um lugar 
onde relaxar o corpo, espírito e descobrir lugares inesque-
cíveis. Acomodação.

DIA 14 DOM PRAIA DE BALI
Café da manhã. Tempo livre até à hora do transfer até o 
aeroporto para embarcar no voo para o seu próximo des-
tino. Fim dos nossos serviços. ■

9202 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 30 Junho 2019 2.955 2.705 4.495
1 Julho ao 31 Outubro 2019 3.060 2.810 4.595
1 Novembro 2019 ao 31 Março 2020 2.955 2.705 4.505

9202 - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 14 Julho 2019 3.725 3.515 5.875
15 Julho ao 31 Outubro 2019 3.900 3.700 6.220
1 Novembro 2019 ao 31 Março 2020 3.805 3.590 6.000

Preços não válidos desde o 9 de Dezembro ao 6 Janeiro.
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Praia de Nusa Dua · Bali

Mulher balinesa com elefante

BALI

Ubud

Bali
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4

ITI 9201

VALOR AGREGADO SPECIAL TOURS
·  Ver VALORES AGREGADOS em página 134.

OBSERVAÇÕES
·  Iti. 9201-MP inclui 2 almoços em Ubud os dias 3 e 4;  
e 4 jantares nos días 4, 5, 6, e 7.  
Ver itinerário na nossa web www.specialtours.com

·  Não há quartos de ocupação Triplo em Ubud, apenas em 
Java e na estadia na praia. O preço corresponde a 1 Duplo + 1 
Single em Ubud e Triplo nas restantes cidades.

·  Guias de lingua hispana garantidos em Bali durante as visitas 
para reservas feitas com pelo menos 30 dias antes da saída. 
Para reservas feitas com menos de 30 dias da data de saída, 
a confirmação dos guias de lingua hispana ou inglesa estão 
sujeitos a disponibilidade.

·  Ver informações e hotéis em páginas 133 e 134.

SAÍDAS
Domingos.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Tour regular Exclusivo Special Tours com saídas garantidas 
com um mínimo de 2 pessoas. 

·  Traslados conforme o itinerário.
·  7 noites de acomodação nos hotéis indicados ou similares.
·  Comidas conforme itinerário.
·  Visitas indicadas no itinerário com guias locais de lingua 
hispana excepto na zona da praia onde não vai haver guia.

·  Assistência do nosso representante durante a sua estadia.
·  Seguro básico de viagem.

Santa e um templo e várias capelas guardam a entrada. 
Acomodação.

DIA 4 QUA UBUD (Tamna Ayun - Ulun Danu - Tanah Lot)
Café da manhã. Visita ao Templo da familia real Taman Ayun, 
construído no século XVII. Continuação através de Bedugul, 
um dos mais populares templos de Bali, o de Ulun Danu, 
no interior do Lago Beratan, para honrar a Deusa do Lago 
Dewi Danau. Depois vamos visitar o Templo de Tanah Lot, 
construído em uma pequena ilha no mar e o local perfeito 
para desfrutar de um atardecer magnífico. Acomodação.

DIA 5 QUI UBUD-PRAIA DE BALI
Café da manhã. Tempo livre até o transfer para o hotel nas 
praias do sul de Bali. Acomodação.

DIA 7 SEX PRAIA DE BALI
Café da manhã. Dia livre nesta ilha cativante que poderá 
aproveitar para desfrutar da praia, das instalações do ho-
tel ou fazer excursões opcionais para continuar a desco-
brir a ilha. Acomodação.

DIA 8 SÁB PRAIA DE BALI
Café da manhã. Dia livre na ilha mágica de Bali onde os 
viajantes mais exigentes poderão encontrar um lugar 
onde relaxar o corpo, espírito e descobrir lugares inesque-
cíveis. Acomodação.

DIA 9 DOM PRAIA DE BALI
Café da manhã. Tempo livre até à hora do transfer até o 
aeroporto para embarcar no voo para o seu próximo des-
tino. Fim dos nossos serviços. ■

DIA 1 DOM BALI – UBUD
Chegada ao aeroporto de Denpasar em Bali. Chegada e 
traslado até Ubud (aprox. 1h30). Acomodação.

DIA 2 SEG UBUD (Tirta Empul - Kintamani - Palácio Puri Saren) MP
Café da manhã. Visita ao Templo Tirta Empul, declara-
do Património da Humanidade pela UNESCO em 2.012, 
famoso pela sua água benta, onde os fiéis vão para 
purificar-se e celebrar cerimónias religiosas. Seguimos 
até Kintamani, nos pés do Monte Batur com umas vistas 
impressionantes sobre o lago da Caldeira Danau Batur. 
Vamos fazer uma breve paragem em uma plantação 
de café para voar o café local. Almoço em restauran-
te local. Continuamos até Tegallalang para uma breve 
paragem nos campos de arroz e visitar o Palácio Puri 
Saren com as suas belas casas balinesas. Terminaremos 
o dia com uma visita ao mercado artesanal de Ubud. 
Acomodação.

DIA 3 TER UBUD (TEMPLO BESAKIH-TAMAN TIRTA GANGGA-
KERTA GOSA-GOA LAWAH)
Café da manhã. Saída em direção ao Monte Agung, a 
montanha mais alta de Bali, para chegar até o Templo 
Besakih, conhecido como o Templo Madre de Bali para 
os hindus, pequenos povos com plantações de fruta 
como Selat, Putung e Bebandem até chegar ao Palá-
cio da Água Taman Tirta Gangga, com lagos ornamen-
tados. Regresso até Ubud através de Klungklung para 
visitar Kerta Gosa, a antiga corte de justiça no século 
XVIII, belo exemplo de arquitectura balinesa. Depois 
vamos visitar o templo anscestral de Goa Lawah (Gruta 
do Morcego) com milhares de morcegos. É considerada 

9201

A Magia de Bali
8 dias / 1 refeição   desde

 820$

9201 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 30 Junho 2019 820 935 1.330
1 Julho ao 31 Outubro 2019 925 1.040 1.435
1 Novembro 2019 ao 31 Março 2020 820 935 1.330
Suplemento por pax iti. 9201-MP 165

9201 - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 14 Julho 2019 1.240 1.385 2.140
15 Julho ao 31 Outubro 2019 1.415 1.570 2.485
1 Novembro 2019 ao 31 Março 2020 1.320 1.455 2.265
Suplemento por pax iti. 9201-MP 365

Preços não válidos desde o 15 de Dezembro ao 12 Janeiro.
Crianças até 12 anos, desconto do 20% em Triplo.
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Praia de Jimbaran · Ilha de Bali

Templo Borobudur · Ilha de Java

INDONÉSIA

Jogyakarta

Bali

1

+1 7

DIA 1 SEX BALI
Chegada e transfer até o hotel. Acomodação.

DIA 2 SÁB BALI   JOGYAKARTA (Prambanan)
Café da manhã. Transfer até o aeroporto para embarcar 
no voo com destino a Jogyakarta na ilha de Java. Chega-
da e visita ao templo de Prambanan, o maior complexo 
hindu da Indonésia e Património da Humanidade pela 
UNESCO, formado por 3 grandes templos na zona princi-
pal dedicados ao hinduismo: Shiva (o destrutivo), Brahma 
(o criador) e Vishnu (o omnipresente). Resto do dia livre. 
Acomodação.

DIA 3 DOM JOGYAKARTA (Borobudur)   BALI - UBUD MP
Café da manhã. Visita à cidade: Katron (Palácio do Sultão) 
de estilo tradicional e Kota Gede, famosa pela sua indus-
tria da prata. Almoço. Durante a tarde, visita o Templo de 
Borobudur, o maior Templo Budista do mundo e declara-
do Património da Humanidade pela UNESCO. À continua-
ção vamos vistiar os Templos de Pawon e Mendut. Trans-
fer até o aeroporto para embarcar no voo com destino a 
Bali. Transfer até Ubud (aprox. 1h30). Acomodação.

DIA 4 SEG UBUD (Tirta Empul - Kintamani - Palácio Puri Saren) MP
Café da manhã. Visita ao Templo Tirta Empul, declarado 
Património da Humanidade pela UNESCO em 2.012, famo-
so pela sua água benta, onde os fiéis vão para purificar-se 
e celebrar cerimónias religiosas. Seguimos até Kintamani, 
nos pés do Monte Batur com umas vistas impressionantes 
sobre o lago da Caldeira Danau Batur. Vamos fazer uma 
breve paragem em uma plantação de café para voar o 
café local. Almoço em restaurante local. Continuamos até 
Tegallalang para uma breve paragem nos campos de ar-
roz e visitar o Palácio Puri Saren com as suas belas casas 
balinesas. Terminaremos o dia com uma visita ao mercado 
artesanal de Ubud. Acomodação.

DIA 5 TER  UBUD (Templo Besakih - Taman Tirta Gangga -  
Kerta Gosa-Goa Lawah)

Café da manhã. Saída em direção ao Monte Agung, a 
montanha mais alta de Bali, para chegar até o Templo Be-

SAÍDAS
Sextas-feiras.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Tour regular Exclusivo Special Tours em Bali com saídas 
garantidas com um mínimo de 2 pessoas.

·  Tour regular em Java com saídas garantidas com um mínimo 
de 2 pessoas.

·  Passagem de avião Bali-Java-Bali na clase Turista.
·  Traslados conforme o itinerário.
·  9 noites de acomodação nos hotéis indicados ou similares.
·  Comidas conforme itinerário.
·  Visitas indicadas no itinerário com guias locais de lingua 
hispana excepto em java onde vão ser guias locais de lingua 
hispana / inglesa conforme disponbilidade e na zona da praia 
onde não vai haver guia.

·  Assistência do nosso representante durante a sua estadia.
·  Seguro básico de viagem.

9201-A

A Magia de Java e Bali
10 dias / 2 refeições   desde

 1.695$
sakih, conhecido como o Templo Madre de Bali para os 
hindus, pequenos povos com plantações de fruta como 
Selat, Putung e Bebandem até chegar ao Palácio da Água 
Taman Tirta Gangga, com lagos ornamentados. Regresso 
até Ubud através de Klungklung para visitar Kerta Gosa, 
a antiga corte de justiça no século XVIII, belo exemplo de 
arquitectura balinesa. Depois vamos visitar o templo ans-
cestral de Goa Lawah (Gruta do Morcego) com milhares 
de morcegos. É considerada Santa e um templo e várias 
capelas guardam a entrada. Acomodação.

DIA 6 QUA UBUD (Tamna Ayun - Ulun Danu - Tanah Lot)
Café da manhã. Visita ao Templo da familia real Taman 
Ayun, construído no século XVII. Continuação através de 
Bedugul, um dos mais populares templos de Bali, o de 
Ulun Danu, no interior do Lago Beratan, para honrar a 
Deusa do Lago Dewi Danau. Depois vamos visitar o Tem-
plo de Tanah Lot, construído em uma pequena ilha no mar 
e o local perfeito para desfrutar de um atardecer magní-
fico. Acomodação.

DIA 7 QUI UBUD - PRAIA DE BALI
Café da manhã. Tempo livre até o transfer para o hotel nas 
praias do sul de Bali. Acomodação.

DIA 8 SEX PRAIA DE BALI
Café da manhã. Dia livre nesta ilha cativante que poderá 
aproveitar para desfrutar da praia, das instalações do ho-
tel ou fazer excursões opcionais para continuar a desco-
brir a ilha. Acomodação.

DIA 9 SÁB PRAIA DE BALI
Café da manhã. Dia livre na ilha mágica de Bali onde os 
viajantes mais exigentes poderão encontrar um lugar 
onde relaxar o corpo, espírito e descobrir lugares inesque-
cíveis. Acomodação.

DIA 10 DOM PRAIA DE BALI
Café da manhã. Tempo livre até à hora do transfer até o 
aeroporto para embarcar no voo para o seu próximo des-
tino. Fim dos nossos serviços. ■

VALOR AGREGADO SPECIAL TOURS
·  Ver VALORES AGREGADOS em página 134.

OBSERVAÇÕES
·  9201-A-MP: inclui 2 almoços em Ubud os dias 5 e 6;  
e 4 jantares nos días 7, 8 y 9.  
Ver itinerário na nossa web www.specialtours.com.

·  Não há quartos de ocupação Triplo em Ubud, apenas em 
Java e na estadia na praia. O preço corresponde a 1 Duplo + 1 
Single em Ubud e Triplo nas restantes cidades.

·  Guias de fala hispana garantidos em Bali durante as visitas 
para reservas feitas com pelo menos 30 dias antes da saída. 
Para reservas feitas com menos de 30 dias da data de saída, 
a confirmação dos guias de fala hispana ou inglesa estão 
sujeitos a disponibilidade.

·  Possibilidade de fazer o tour com saídas diárias.
·  Ver informações na página 133 e 134.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Jogjakarta Plaza Jogya 4* (Seleção) 
 Melia Purosani 5* (Luxo)
Ver hotéis de Bali em página 134.
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

ITI 9201-A

9201-A - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 30 Junho 2019 1.695 1.780 2.390
1 Julho ao 30 Agosto 2019 1.850 1.925 2.550
31 Agosto ao 29 Outubro 2019 1.695 1.780 2.390

9201-A - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 14 Julho 2019 2.185 2.330 3.350
15 Julho ao 30 Agosto 2019 2.360 2.515 3.690
31 Agosto ao 29 Outubro 2019 2.185 2.330 3.350
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Templo Borobudur · Ilha de Java

Panorâmica da cidade · Singapura

Bali

Singapura

Jogyakarta

INDONÉSIA
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ITI 9202-S

de chá, lojas de medicinas, lojas de souvenirs, têxteis etc. 
Resto do día livre. Acomodação.

DIA 3 SEX SINGAPURA
Café da manhã. Dia livre. Passeie por Orchard Road ou 
desfrute de visitas opcionais como o aquário maior 
do mundo Sentosa, ou do parque natural de Jurong. 
Acomodação.

DIA 4 SÁB SINGAPURA   JOGYAKARTA
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e saída em voo 
a Jogyakarta (aéreo não incluido). Chegada. Chegada e 
transfer até o hotel. Acomodação.

DIA 5 DOM JOGYAKARTA (Borobudur)   BALI - UBUD MP
Café da manhã. Visita à cidade: Katron (Palácio do Sul-
tão) de estilo tradicional e Kota Gede, famosa pela sua 
industria da prata. Almoço. Durante a tarde, visita o 
Templo de Borobudur, o maior Templo Budista do mun-

DIA 1 QUA SINGAPURA
Chegada a Singapura, Traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 2 QUI SINGAPURA
Café da manhã. Descobriremos Singapura desde a cume 
do ícone da engenharia e da arquitetura mais maravilhosa 
de Ásia, o Flyer Singapura, situado a 165 metros de altura! 
Ficaremos impressionados pela magnífica vista panorâmi-
ca de Singapura e seus arredores. A seguir conheceremos 
O Merlião, símbolo da cidade, metade peixe e metade 
leão, ícone que representa o começo humilde da cidade 
de Singapura como um povo de pescadores. Não pode-
mos nos perder o Merlião Park com sua grande estátua. 
Visita de um dos templos budistas-taoístas mais antigos 
da cidade, o templo Thian Hock Keng construído em 1.842 
para adorar à deusa do Mar chinês. Em Chinatown, visita 
do templo hindu mais antigo de Singapura, o magnifico 
Sri Mariamman Tempere, construído em 1.827. Passeie pe-
las ruas estreitas de Chinatown onde encontrassem casas 

9202-S

Singapura, Java e Bali
10 dias / 2 refeições     desde

 2.850$
do e declarado Património da Humanidade pela UNES-
CO. À continuação vamos vistiar os Templos de Pawon 
e Mendut. Transfer até o aeroporto para embarcar no 
voo com destino a Bali. Transfer até Ubud (aprox. 1h30). 
Acomodação.

DIA 6 SEG UBUD (Tirta Empul - Kintamani - Palácio Puri Saren) MP
Café da manhã. Visita ao Templo Tirta Empul, declarado 
Património da Humanidade pela UNESCO em 2.012, famo-
so pela sua água benta, onde os fiéis vão para purificar-se 
e celebrar cerimónias religiosas. Seguimos até Kintamani, 
nos pés do Monte Batur com umas vistas impressionantes 
sobre o lago da Caldeira Danau Batur. Vamos fazer uma 
breve paragem em uma plantação de café para voar o 
café local. Almoço em restaurante local. Continuamos até 
Tegallalang para uma breve paragem nos campos de ar-
roz e visitar o Palácio Puri Saren com as suas belas casas 
balinesas. Terminaremos o dia com uma visita ao mercado 
artesanal de Ubud. Acomodação.
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Praia de Jimbaran · Bali

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Tour regular Exclusivo Special Tours em Bali com saídas 
garantidas com um mínimo de 2 pessoas.

·  Tour regular em Singapura e Java com saídas garantidas 
com um mínimo de 2 pessoas.

·  Passagem de avião Java-Bali na clase Turista.
·  Traslados conforme o itinerário.
·  11 noites de acomodação nos hotéis indicados ou similares.
·  Comidas conforme itinerário.
·  Visitas indicadas no itinerário com guias locais de lingua 
hispana excepto em java onde vão ser guias locais de lingua 
hispana / inglesa conforme disponbilidade e na zona da praia 
onde não vai haver guia.

·  Assistência do nosso representante durante a sua estadia.
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
· Passagem de avião Singapura-Bali não incluídos. 
·   Iti. 9201-A-MP: inclui 2 almoços em Ubud os dias 5 e 6; e 4 
jantares nos días 7, 8 e 9.  
Ver itinerário na nossa web www.specialtours.com.

·  Não há quartos de ocupação Triplo em Ubud, apenas em 
Java e na estadia na praia. O preço corresponde a 1 Duplo + 1 
Single em Ubud e Triplo nas restantes cidades.

·  Guias de fala hispana garantidos em Bali durante as visitas 
para reservas feitas com pelo menos 30 dias antes da saída. 
Para reservas feitas com menos de 30 dias da data de saída, 
a confirmação dos guias de fala hispana ou inglesa estão 
sujeitos a disponibilidade.

·  Possibilidade de fazer o tour com saídas diárias.
·  Ver hotéis notas em páginas 133 e 134.

SAÍDAS
Quartas-feiras.

VALOR AGREGADO SPECIAL TOURS
·  Ver VALORES AGREGADOS em página 134.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Singapura Swissotel Merchant Court 4* (Seleção) 
 Pan Pacid¡fic / Conrad Centennial 5* (Luxo)
Jogjakarta Plaza Jogya 4* (Seleção) 
 Melia Purosani 5* (Luxo)
Ver hotéis de Bali em página 134.
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

DIA 7 TER  UBUD (Templo Besakih - Taman Tirta Gangga -  
Kerta Gosa-Goa Lawah)

Café da manhã. Saída em direção ao Monte Agung, a 
montanha mais alta de Bali, para chegar até o Templo 
Besakih, conhecido como o Templo Madre de Bali para 
os hindus , pequenos povos com plantações de fruta 
como Selat, Putung e Bebandem até chegar ao Palá-
cio da Água Taman Tirta Gangga, com lagos ornamen-
tados. Regresso até Ubud através de Klungklung para 
visitar Kerta Gosa, a antiga corte de justiça no século 
XVIII, belo exemplo de arquitectura balinesa. Depois 
vamos visitar o templo anscestral de Goa Lawah (Gruta 
do Morcego) com milhares de morcegos. É considerada 
Santa e um templo e várias capelas guardam a entrada. 
Acomodação.

DIA 8 QUA UBUD (Tamna Ayun - Ulun Danu - Tanah Lot)
Café da manhã. Visita ao Templo da familia real Taman 
Ayun, construído no século XVII. Continuação através de 
Bedugul, um dos mais populares templos de Bali, o de 
Ulun Danu, no interior do Lago Beratan, para honrar a 
Deusa do Lago Dewi Danau. Depois vamos visitar o Tem-
plo de Tanah Lot, construído em uma pequena ilha no mar 

e o local perfeito para desfrutar de um atardecer magní-
fico. Acomodação.

DIA 9 QUI UBUD - PRAIA DE BALI
Café da manhã. Tempo livre até o transfer para o hotel nas 
praias do sul de Bali. Acomodação.

DIA 10 SEX PRAIA DE BALI
Café da manhã. Dia livre nesta ilha cativante que poderá 
aproveitar para desfrutar da praia, das instalações do ho-
tel ou fazer excursões opcionais para continuar a desco-
brir a ilha. Acomodação.

DIA 11 SÁB PRAIA DE BALI
Café da manhã. Dia livre na ilha mágica de Bali onde os 
viajantes mais exigentes poderão encontrar um lugar 
onde relaxar o corpo, espírito e descobrir lugares inesque-
cíveis. Acomodação.

DIA 12 DOM PRAIA DE BALI
Café da manhã. Tempo livre até à hora do transfer até o 
aeroporto para embarcar no voo para o seu próximo des-
tino. Fim dos nossos serviços. ■

9202-S - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 30 Junho 2019 2.850 2.735 4.325
1 Julho ao 30 Agosto 2019 3.005 2.880 4.480
31 Agosto ao 29 Outubro 2019 2.850 2.735 4.325

9202-S - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 14 Julho 2019 3.600 3.565 5.710
15 Julho ao 30 Agosto 2019 3.775 3.755 6.055
31 Agosto ao 29 Outubro 2019 3.600 3.565 5.710
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China · Japão · Coréia do Sul · Filipinas

 Mais informação e outras opções de itinerários disponíveis em www.specialtours.com 

BEIJING / SHANGHAI LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril 2019 ao 31 Março 2020 100 100 200

TÓQUIO (Exceto iti. 9405) TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril 2019 ao 31 Março 2020 180 170 300 260 220 415 345 405 540
Este preço es válido para noches adicionales em Quioto del itinerario 9406.

QUIOTO (Exceto iti. 9405) TENTAÇÃO SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SGL. DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril 2019 ao 31 Março 2020 165 135 260 230 210 375

OSAKA (Exceto iti. 9470) TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril 2019 ao 31 Março 2020 155 135 230 230 210 320 320 355 460

HONG KONG LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril 2019 ao 31 Março 2020 210 205 405
Sólo se opera em 1 categoría de hoteles em China, por lo que los preços de las noches adicionales 
es válido para cualquier programa em sus diferentes categorías.

TÓQUIO (Itis. 9405 + 9470) SELEÇÃO / SELEÇÃO PLUS

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril 2019 ao 31 Março 2020 260 230 415
El día 6 Maio no es posible ofrecer noches adicionales em New Otani Garden Tower por  
mantenimiento del edificio. Se ofrecerá The Main o alternativo (traslados por cuenta de pasajero).

QUIOTO (Iti. 9405) SELEÇÃO SELEÇÃO PLUS

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1/20 Abr + 10/30 Set + 6/30 Nov + 15/31 Mar 385 365 605 405 320 635
21 Abril 2019 ao 31 Março 2020 270 220 425 300 240 470

OSAKA (Iti. 9470) TENTAÇÃO SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril 2019 ao 31 Março 2020 230 200 290 250 230 335

ÁREA VACINAS DOCUMENTAÇÃO / VISTO MOEDA CLIMA HORÁRIO GMT

China Nenhuma 
obrigatória.

Obrigatorio. Obte-lo 
previamente a sua chegada.

Yuan chino (CNY) 
1 $ = 6,90 CNY

Invernos frios e verões amenos.
Monções de Julho a Setembro.

+7  horas no Inverno
+6  horas no Verão

Japão Nenhuma 
obrigatória.

Passaporte em regra. Yen (JPY) 
1 $ = 111 JPY aprox. 

Invernos frios e verões amenos. +7  horas no Inverno
+6  horas no Verão

Coréa  
do Sul

Nenhuma 
obrigatória.

Obtê-lo previamente à sua 
chegada. Passaporte em regra.

Won surcoreano (KRW)
1 $ = 1,13 KRW 

Invernos frios e secos; verões amenos e 
chuvosos.

+9  horas

Filipinas Nenhuma 
obrigatória.

Ninguna obligatoria. Peso Filipino (PHP)  
1 $= 53 PHP

Tropical. Temporada seca de Março a 
Junho e húmida de Julho a Fevereiro.

+8  horas

Validade do passaporte pelo menos 6 meses a partir da data de início da viagem.

É IMPORTANTE SABER…

Taxas de estância: Não está incluído nos preços dos programas as taxas de estância nas cidades. Em caso de existir, serão pagas pelos clientes em destino. 

CHINA
Todas as visitas serão realizadas com guias locais em espanhol (salvo exceções indicadas. A ordem da realização das visitas pode sofrer modificações, mas manteremos os 
serviços em todos os casos. Em todos os circuitos esta previsto um equilíbrio entre a comida china e ocidental.

 Em os itinerarios se oferece a possibilida de de viajar em trem Alta Velocidade. O trajeto tem una duração de 5h30 e se utiliza o trem da tarde. As estações no dispõe de 
carregadores de malas, e por tanto as mesmas seãso transportadas pelos clientes directamente ao trem e acomodadas mas áreas habilitadas nos extremos dos vagões.
ITINERÁRIOS INÉDITOS: consultar em www.specialtours.com nossa ampla oferta de itinerários CHINA INÉDITA.
VISTOS:  È obrigatorio e se tramita previtamente à chegada nos consulados de cada país. Hong Kong, ao ser região administrativa independente, permite obter o viso ao Chegar. 

É obrigatorio passaporte com validade minima de 6 meses desde a chegada. 

JAPÃO 
Special Tours oferece circuitos garantidos em espanhol no Japão e, para poder oferecer mais alternativas, os itinerários são programados em diferentes categorias e diferentes formas 
de prestar o serviço.
Acordo com o indicado em cada programa, os traslados de chegada e saída, poderão ter uma assistência em espanhol que lhes dará todas as indicações para o uso de transporte 
Shuttle (compartilhado) mas não lhes acompanhara durante os trajetos. Em outros programas terão assistência completa nos traslados de chegada e saída. 
É importante saber que os Shuttle têm horários determinados e, sendo assim, dependendo dos horários dos voos, e possível que na chegada ou na saída não haja disponibilidade de 
Shuttle entre hotéis e aeroporto, nesses casos se utilizara uma combinação de transporte público e taxi. 
Nos itinerários que não tem assistência no traslado, os dias de chegada acordo ao programa, no hotel de Tóquio se dispõe de uma mesa de informação com assistência para atender-
lhes em espanhol (horário de 14h as 20h).
Está incluído o transporte de 1 mala por pessoa com peso máximo de 20 Kg por pessoa. Para os trajetos em trem ás malas serão transportadas num caminhão separadamente, o que 
nos obriga a levar uma bagagem de mão com roupas para 1 ou 2 noites, segundo o itinerário. Se levam mais de uma mala por pessoa, independentemente do tamanho, terão um custo 
extra (abonado diretamente em destino): no trajeto em trem de Tóquio a Quioto (2.500 JPY) e no traslado de saída ao aeroporto de Osaka (1.000 JPY) por mala adicional). Estes custos 
são aproximados e pode ser modificado sem prévio.
•  Nos itinerários do Japão e habitual utilizar o transporte público para realizar determinadas visitas, dependendo das datas e o número de pessoas, o que além de permitir-lhe mover-se 

com maior rapidez, e uma boa forma de que nossos guias lhe ensinem a utilizar esse método de transporte em seu tempo livre.
•  Hiroshima. Devido a operação da excursão opcional para Hiroshima, se recomenda realizar a reserva da excursão antes da viagem, já que de outra forma e possível não encontrar 

lugar no trem. Os itinerários oferecem a oportunidade de realizar a reserva com a excursão incluída.

VISTOS:  E obrigatório e se tramita previamente a chegada nos consulados de cada pais, exceto Estados Unidos, Argentina Uruguai, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Chile, Espanha, 
Republica Dominicana, Honduras e México que se obtém ao chegar, com passaporte com validade mínima de 6 meses desde a chegada.

A cama de casal, tanto na China como no Japão não são muito comuns, e muitos hotéis não dispõe deste tipo de quartos.

NOITES EXTRAS
Preços por pessoa e noite, café dá manhã e impostos incluídos. Não válidos do 23 Dezembro ao 2 Janeiro, consultar. Em Tóquio não é válido o preço de 20 ao 30 Outubro pela 
cerimônia de coronación do novo imperador. Preços sujetos a disponibilidade. O traslado entre hotéis será por conta dos passageiros.
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Panorâmica · Shanghai

Cidade Proibida · Beijing
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9309 - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 31 Agosto 2019 1.320 1.320 1.850
1 Setembro 2019 ao 5 Março 2020 1.350 1.350 1.880
9 ao 30 Março 2020 1.395 13.770 1.955
Crianças até 11 anos: 10% desconto em Triplo.
Iti. 9309-A em trem (2ª Classe) Beijing / Shanghai, desconto:  
125 USD por pessoa. Opera Segundas, Terças e Quintas-feiras.

ITI 9309

DIA 4 BEIJING MP
Cafe da manhã. Visita da cidade que, com uma historia de 
3.000 anos, e uma cidade extremamente rica em locais e 
relíquias históricos e culturais: o Palácio Imperial, conheci-
do como a “Cidade Proibida”, complexo de mais de 980 
edificios de arquitetura tradicional chinesa, declarado pa-
trimonio da Humanidade pela Unesco, e a Praca de Tian 
An Men, uma das maiores do mundo. Almoço e, á tarde, 
continuacão do passeio até o Palácio de Verão e o extenso 
jardim, utilizado em tempos da dinastia Qing, pelos mem-
bros da Casa Imperial. Tempo livre. Acomodação.

DIA 5 BEIJING PC
Cafe da manhã. Visita a uma das grandes maravilhas do 
mundo, a Grande Muralha Chinesa, espetacular e grandio-
sa obra arquitetônica com mais de 2.000 anos de historia. 
Foi construida para defesa, tanto como proteção da pos-
sivel invasão das tribos nómades provenientes do norte. 
Com uma extensão de 6.000 quilômetros, a muralha atra-
vessa 7 provincias chinesas. Almoço em um restaurante 
típico. Á tarde, retorno a Beijing com parada próximo 
ao “Ninho do Passaro” (Estadio Nacional) e o “Cubo de 
Água” (Centro Nacional de Natação) para fotos. À noite, 
Jantar de boas-vindas com degustação do delicioso “Pato 
Laqueado” de Beijing. Acomodação.

DIA 6 BEIJING
Cafe da manhã. Tempo livre até o horário do traslado ao 
aeroporto. Fim dos nossos servicos. ■

DIA 1 SHANGHAI
Chegada em Shanghai, localizada na desembocadura do 
rio Yangtsé, centro comercial e a metropole mais interna-
cional da China. Traslado ao hotel. Restante do dia livre. 
Acomodação.

DIA 2 SHANGHAI MP
Cafe da manhã. Visita dos lugares mais importantes de 
Shanghai: o Jardim Yuyuan, o Templo de Buda de Jade, 
com duas estatuas de Buda esculpidas em uma só peca 
de jade branco, e o Cais da Cidade. Almoço durante a visi-
ta. Tempo livre para seguir conhecendo a cidade: o parque 
Huangpu, o Museu de Arte e Historia de Shanghai , a tum-
ba da Senhora Soong Ching Ling e a antiga residência de 
Lu Xun. Acomodação.

DIA 3 SHANGHAI   BEIJING MP
Cafe da manhã. Traslado ao aeroporto e saída em voo 
até Beijing. Chegada. Traslado a cidade e Almoço. A 
continuação, pela tarde, visita ao famoso Templo do 
Ceú, obra-prima construida em 1.420, com uma super-
ficie de 267ha. O templo é assim conhecido porque era 
precisamente neste lugar onde os Imperadores feudais, 
que fazíam com que os chamassem de “Filhos do Ceú”, 
durante os dias do Solsticio de Inverno depois de sair da 
Cidade Proibida para uma grande cerimônia, oravam e 
realizavam sacrifícios e rituais para a obtenção de boas 
colheitas. O conjunto de edificios são Patrimônio da Hu-
manidade. Acomodação.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Traslados segundo itinerário.
·  Assistência de língua hispana na chegada no aeroporto.
·  5 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
·  Refeições segundo itinerário.
·  Passagem de avião e Shanghai-Beijing na classe Turista.
·  Visitas indicadas no itinerário com guias locais de lingua 
hispana.

·  Espetáculo acrobático em Beijing.
·  Jantar-degustação de “Pato Laqueado”.
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Possibilidade de reservar o trajeto Shanghai-Beijing em trem 
de alta velocidade (2ª classe). Ver quadro de preços .

·  Não opera do 18 Janeiro ao 9 Fevereiro 2020.
·  Ver informações na página 185.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Shanghai Shanghai Longemont / Guoman 5* (Luxo) 
 Huating & Towers 5* (Luxo) 
 G. Mercure 5* (Luxo) 
Beijing The Great Wall / The Beijing 5* (Luxo) 
 V-Continental Park View 5* (Luxo) 
 Prime 5* (Luxo) 
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

9309  

Shanghai e Beijing
6 dias / 5 refeições   desde

 1.320$

SAÍDAS
Diárias (Abril a Outubro). 
Segundas, Terças, Quintas e Domingos (Novembro a Março).
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Templo do Céu · Beijing

Porto Victoria · Hong Kong
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SAÍDAS
Diárias (Abril a Outubro).
Segundas, Terças e Quintas-feiras (Novembro a Março).

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Traslados conforme itinerário.
·  Assistência de língua hispana na chegada no aeroporto.
·  5 / 7 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
·  Refeições conforme itinerário.
·  Passagem de trem bala de Beijing-Shanghai na classe turista 
iti. 9304-H.

·  Visitas indicadas no itinerário com guias locais de lingua 
hispana.

·  Jantar-degustação de “Pato Laqueado”.
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Posibilidade em reservar passagem de trem alta velocidade 
em (2ª classe) para o trajeto Beijing-Shanghai. Ver preços 
iti. 9304-A e 9304-HA em nosso site www.specialtours.com.

·  Não opera do 18 Janeiro ao 9 Fevereiro 2020.
·  Ver informações na página 185.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Beijing The Great Wall / The Beijing 5* (Luxo) 
 V-Continental Park View 5* (Luxo) 
 Prime 5* (Luxo) 
Shanghai Longemont / Guoman 5* (Luxo) 
 Huating & Towers 5* (Luxo) 
 Prime 5* (Luxo)
Hong Kong Langham / Regal Hong Kong 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

OU POSSIBILIDADE DE TOMAR EXTENSÃO 2 NOITES ADICIONAIS EM 
HONG KONG (AVIÃO SHANGHAI - HONG KONG INCLUÍDO):

9304-H

8 dias / 5 refeições desde
 2.590$

DIAS 1 AO 5 IGUAL QUE ITI. 9304

DIA 6 SHANGHAI   HONG KONG
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião 
com destino Hong Kong. Chegada e traslado ao hotel. É 
uma cidade de contrastes, onde modernidade e tradição 
estão de mãos dadas. Hong Kong possui personalidade 
própria e oferece ao viajante um mundo de visitas cultu-
rais, de lazer, mercados e feiras de rua, e também as lojas 
mais luxuosas do mundo. Além disso, seu impressionante 
aranhaceú e a imagem magnifica que oferece a Baía Vitó-
ria iluminada, fazem de Hong Kong um lugar de persona-
lidade própria. Acomodação.

DIA 7 HONG KONG
Café da manhã. Visita da cidade incluindo o Cais dos Pes-
cadores de Aberdeen, que em outros tempos era um tran-
qüilo povoado de pescadores convertido agora em uma 
próspera cidade muito conhecida por seus restaurantes 
flutuantes; a Baía de Repulse, que possui uma das mais 
populares praias de Hong Kong e o Pico Victoria, conver-
tido na zona residencial mais prestigiosa da Ilha e desde o 
seu cume vê-se uma vista impressionante de 360° sobre 
quase todo o território, divisando-se ao longe as ilhas do 
Mar do Sul da China. Tarde livre Lhe sugerimos visitar a 
feira noturna de Temple Street, onde além de postos de 
produtos locais, encontrará um ambiente animado, ou a 
feira das mulheres “Ladies Market” em Tung Choi Street, 
com mais de 100 postos de roupa e acessórios com um 
preço excelente. Acomodação.

DIA 8 HONG KONG
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços. ■

DIA 1 BEIJING
Chegada a Beijing. Assistência e traslado ao hotel. Restan-
te do dia livre. Acomodação.

DIA 2 BEIJING MP
Café da manhã. Visita da cidade que, com uma história 
de 3.000 anos, é uma cidade extremamente rica em lo-
cais e relíquias históricos e culturais: o Palácio Imperial, 
conhecido como a “Cidade Proibida”, complexo de mais 
de 980 edificios de arquitetura tradicional chinesa, decla-
rado patrimonio de la Humanidad pela Unesco, e a Praça 
de Tian An Men, uma das maiores do mundo. Almoço e, 
à tarde, continuação do passeio até o Palácio de Verão e 
o extenso jardim, utilizado em tempos da dinastia Qing, 
pelos membros da Casa Imperial, onde destaca entre as 
construções o barco do mármore. Restante da tarde livre.
Acomodação.

DIA 3 BEIJING PC
Café da manhã. Continuaremos visitando os arredores de 
Beijing, começando por uma das grandes maravilhas do 
mundo, a Grande Muralha Chinesa, espetacular e gran-
diosa obra arquitetônica com mais de 2.000 anos de 
história. Foi construída para defesa, tanto como proteção 
da possível invasão das tribos nômades provenientes do 
norte, como da invasão pelos seus vários reinos. Com uma 
extensão de 6.000 quilômetros, a muralha atravessa 7 
províncias chinesas. Almoço em um restaurante típico. À 
tarde, retorno a Beijing com parada próximo ao “Ninho do 
Pássaro” (Estádio Nacional) e o “Cubo de Água” (Centro 
Nacional de Natação) para fotos. À noite, Jantar de boas-
-vindas com degustação do delicioso “Pato Laqueado” de 
Beijing. Acomodação.

DIA 4 BEIJING   SHANGHAI MP
Café da manhã. Pela manhã visita ao famoso Templo do 
Céu, construída em 1.420, o conjunto de edificios junto 
ao salão de Oração para a obtenção de boa colheita, 
o altar circular e a Bóveda imperial são Patrimônio da 
Humanidade delarado pela UNESCO. Almoço. Traslado 
ao aeroporto e saída en avião para Shanghai, localiza-
da na desembocadura do rio Yangtsé, dividida pelo rio 
Wusong, que diferencia suas duas zonas: a Norte, an-
tiga colônia japonesa; e a sul, antiga colônia ocidental, 
onde se encontra o “Bund”, centro comercial da cidade. 
Acomodação.

DIA 5 SHANGHAI MP
Café da manhã. Visita de Shanghai: Jardim Yuyuan, um 
dos mais conhecidos da China ; o Templo do Buda de 
Jade, que contém 2 estátuas do buda realizadas em Jade; 
e o Cais da cidade, chamado “Bund” pelos britânicos. Al-
moço. Tarde libre. Acomodação.

DIA 6 SHANGHAI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião 
de retorno ou enlaçar com outro de nossos itinerários. Fim 
dos nossos serviços. ■

9304  

Beijing - Shanghai e Hong Kong
6 dias / 5 refeições   desde

 1.175$

ITI 9304

9304 - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 31 Outubro 2019 1.175 1.175 1.655
1 Novembro 2019 ao 29 Fevereiro 2020 1.310 1.310 1.790
1 ao 23 Março 2020 1.175 1.175 1.655

9304-H - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 31 Outubro 2019 2.590 2.455 3.580
1 Novembro ao 12 Dezembro 2019 2.725 2.590 3.715
16 ao 26 Dezembro 2019 3.025 2.935 4.285
30 Dezembro 2019 ao 23 Mazo 2020 2.695 2.560 3.785

Crianças até 11 anos: 10% desconto em Triplo.
Itis. 9304-A e 9304-HA em trem (2ª Classe) Beijing / Shanghái,  
desconto 100 USD por pessoa.
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Templo do Céu · Beijing
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ITI 9310

DIA 3 BEIJING PC
Café da manhã. Continuaremos visitando os arredores de 
Beijing, começando por uma das grandes maravilhas do 
mundo, a Grande Muralha Chinesa, espetacular e gran-
diosa obra arquitetônica com mais de 2.000 anos de 
história. Foi construída para defesa, tanto como proteção 
da possível invasão das tribos nômades provenientes do 
norte, como da invasão pelos seus vários reinos. Com uma 
extensão de 6.000 quilômetros, a muralha atravessa 7 
províncias chinesas. Almoço em um restaurante típico. À 
tarde, retorno a Beijing com parada próximo ao “Ninho do 
Pássaro” (Estádio Nacional) e o “Cubo de Água” (Centro 
Nacional de Natação) para fotos. À noite, Jantar de boas-
-vindas com degustação do delicioso “Pato Laqueado” de 
Beijing. Acomodação.

DIA 4 BEIJING   XIAN MP
Café da manhã. Pela manhã, faremos a visita ao impres-
sionante e renomado Templo do Céu, obra prima constru-
ída em 1.420, com uma superfície de 267 hc, este conjunto 
de edifícios com a sala da Oração pela Boa Colheita, o 
Altar Circular e a Abóbada Imperial do Céu, são Patrimô-
nio da Humanidade pela UNESCO. Almoço. Pela tarde, 
saída de avião com destino Xian, cidade de 3.000 anos de 
existência, única capital rodeada por muralhas e ponto de 
partida da famosa “Rota da seda”.Chegada e traslado ao 
hotel. Acomodação.

DIA 5 XIAN MP
Café da manhã. Cidade conhecida pelo descobrimento da 
Tumba do Imperador Qin Shi Huangdi que guardava em seu 
interior mais de 6.000 figuras de Guerreiros e Corcéis em 
terracota, em tamanho natural, que representam um gran-
de exército com carros de combate que custodiam a tumba 
do Imperador, A visita inclui a sala onde estão expostas as 
estátuas com mais de 2.000 anos de antiguidade. Almoço. 
À tarde, visitaremos a “Pagoda” (construção típica) da Oca 
Silvestre (sem subir) e o Bairro Muçulmano. Acomodação.

DIA 6 XIAN   SHANGHAI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarque 
em voo a Shanghai. Chegada e traslado ao hotel. Dia li-
vre para coonhcer esta cidade banhada pelo Mar da China 
Oriental a cidade: o Parque Huangpu, o Museu de Arte e 
História de Shanghai, a tumba da Senhora Soong Ching 
Ling e a antiga residência de Lu Xun. Acomodação.

DIA 7 SHANGHAI MP
Café da manhã. Visita a Shanghai, o Jardim Yuyuan, umo 
dos mais famosos da China da etapa da dinastía Ming, o 
Templo de Buda de Jade, com duas estátuas de Buda es-
culpidas em uma só peça de jade branco, e o Cais ou Bund 
da Cidade. Almoço. Tempo livre para seguir conhecendo a 
cidade. Acomodação.

DIA 8 SHANGHAI
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado ao 
aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

DIA 1 BEIJING
Chegada a Beijing, capital da República Popular da Chi-
na. Assistência e traslado ao hotel. Restante do dia livre. 
Acomodação.

DIA 2 BEIJING MP
Café da manhã. Visita da cidade que, com uma história 
de 3.000 anos, é uma cidade extremamente rica em lo-
cais e relíquias históricos e culturais: o Palácio Imperial, 
conhecido como a “Cidade Proibida”, complexo de mais 
de 980 edificios de arquitetura tradicional chinesa, decla-
rado patrimonio de la Humanidad pela Unesco, e a Praça 
de Tian An Men, uma das maiores do mundo. Almoço e, 
à tarde, continuação do passeio até o Palácio de Verão e 
o extenso jardim, utilizado em tempos da dinastia Qing, 
pelos membros da Casa Imperial, onde destaca entre as 
construções o barco do mármore. Restante da tarde livre.
Acomodação.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Traslados segundo itinerário.
·  Assistência de língua hispana na chegada no aeroporto.
·  7 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
·  Refeições segundo itinerário.
·  Passagem de avião de Beijing-Xian-Shanghai na classe turista.
·  Visitas indicadas no itinerário com guias locais de língua 
hispana.

·  Jantar-degustação de “Pato Laqueado”.
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Possibilidade em reservar passagem de trem alta velocidade 
para o trajeto Beijing-Xian (2ª classe).  
Ver desconto em tabela de preços e ver iti. 9310-A-web  
em nosso site www.specialtours.com.

·  Não opera do 18 Janeiro ao 9 Fevereiro 2019.
·  Nas Terças-feiras não operam de Novembro a Março.
·  Ver informações na página 185.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Beijing The Great Wall / The Beijing 5* (Luxo) 
 V-Continental Park View 5* (Luxo) 
 Prime 5* (Luxo)
Xian Grand Noble / Titan Times 5* (Luxo) 
 Golden Flower / Grand Noble 5* (Luxo) 
 Swisstouches / G. Mercure 5* (Luxo)
Shanghai Longemont / Guoman 5* (Luxo) 
 Huating & Towers 5* (Luxo) 
 G. Mercure 5* (Luxo) 
Hong Kong Langham 5* (Luxo) 
 Regal Hong Kong 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

9310  

China Imperial
8 dias / 6 refeições   desde

 1.655$

9310 - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 31 Agosto 2019 1.695 1.695 2.350
1 Setembro ao 30 Novembro 2019 1.760 1.760 2.505
1 Dezembro 2019 ao 15 Março 2020 1.655 1.655 2.300
Crianças até 11 anos: 10% desconto em Triplo.
Iti. 9310-A China imperial em trem (2ª Classe) Beijing / Xian, 
desconto de 100 USD por pessoa. 
Opera Segundas, Terças, Quintas-feiras e Domingos de Abril a 
Outubro. Segundas-feiras e Domingos de Novembro a Março.

SAÍDAS
Segundas, Quintas-feiras, Sábados e Domingos. 
Terças-feiras (Abril a Outubro).
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Porto Victoria · Hong Kong Templo Família Chen · Guangzhou

ITI 9310-H / 9311

9310-H

China Imperial e Hong Kong
10 dias / 6 refeições desde

 3.070$

DIAS 1 AO 7 IGUAL QUE ITI. 9310

DIA 8  SHANGHAI   HONG KONG
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião com destino Hong Kong. Che-
gada e traslado ao hotel. Hong Kong é uma Região Administrativa Especial da China e 
foi colônia britânica até 1.997. É uma cidade de contrastes, onde modernidade e tradição 
estão de mãos dadas. Hong Kong possui personalidade própria e oferece ao viajante um 
mundo de visitas culturais, de lazer, mercados e feiras de rua, e também as lojas mais 
luxuosas do mundo. Além disso, seu impressionante rasca-céu e a imagem magnifica 
que oferece a Baía Vitória iluminada, fazem de Hong Kong um lugar de personalidade 
própria. Acomodação.

DIA 9 HONG KONG 
Café da manhã. Visita da cidade incluindo o Cais dos Pescadores de Aberdeen, que 
em outros tempos era um tranqüilo povoado de pescadores convertido agora em uma 
próspera cidade muito conhecida por seus magnificos restaurantes flutuantes; a Baía de 
Repulse, que possui uma das mais populares praias de Hong Kong e o Pico da Victoria, 
convertido na zona residencial mais prestigiosa da Ilha e desde o seu cume podemos ter 
uma vista impressionante de 360° sobre quase todo o território, divisando-se ao longe as 
ilhas do Mar do Sul da China. Tarde livre. Lhe sugerimos visitar a feira noturna de Temple 
Street, onde além de postos de produtos locais, encontrará um ambiente animado, ou 
a feira das mulheres “Ladies Market” em Tung Choi Street, com mais de 100 postos de 
roupa e acessórios com um preço excelente. Acomodação.

DIA 10 HONG KONG 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar no voo que lhe levará de regresso a 
su ponto de destino o conectar com outro de nossos itinerários. Fim dos nossos serviços. ■

9310-HC

China Imperial, Cantão e Hong Kong
10 dias / 7 refeições desde

 3.640$

DIAS 1 AO 7 IGUAL QUE ITI. 9310

DIA 8  SHANGHAI   GUANGZHOU   HONG KONG MP
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e embarque em avião para Guangzhou. Chegada 
e inicio da nossa visita. Visitaremos o Templo da Família Chen, famosa por seu estilo 
arquitetônico e por sua decoração autóctone, com una superfície de 10.000 m2, é o me-
lhor lugar para que os turistas conheçam a típica arquitetura, a Praça Huacheng (onde 
encontramos a Torre de TV) e o mercado Quingping com grande variedade de productos, 
artesanía e Chá. Almoço. Pela tarde, traslado ao porto de “Ping Zhou” para embarcar em 
ferry até Hong Kong. Traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 9 HONG KONG 
Café da manhã. Visita da cidade incluindo o Cais dos Pescadores de Aberdeen, que 
em outros tempos era um tranqüilo povoado de pescadores convertido agora em 
uma próspera cidade muito conhecida por seus magnificos restaurantes flutuantes; 
a Baía de Repulse, que possui uma das mais populares praias de Hong Kong e o Pico 
da Victoria, convertido na zona residencial mais prestigiosa da Ilha e desde o seu 
cume podemos ter uma vista impressionante de 360° sobre quase todo o território, 
divisando-se ao longe as ilhas do Mar do Sul da China. Tarde livre. Lhe sugerimos 
visitar a feira noturna de Temple Street, onde além de postos de produtos locais, 
encontrará um ambiente animado, ou a feira das mulheres “Ladies Market” em Tung 
Choi Street, com mais de 100 postos de roupa e acessórios com um preço excelente. 
Acomodação.

DIA 10 HONG KONG 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar no voo que lhe levará de regresso a 
su ponto de destino o conectar com outro de nossos itinerários. Fim dos nossos serviços. ■

SAÍDAS
Segundas, Quintas-feiras, Sábados e Domingos. 
Terças-feiras (Abril a Outubro).

SAÍDAS
Segundas, Quintas-feiras e Sábados. 

NOSSO PREÇO INCLUI
Todo o incluído no itinerário 9310 e adicionalmente:
·  9310-H. Passagem de avião Shanghai-Hong Kong em classe 
Turista. 

·  9310-HC. Passagem de avião Shanghai-Guangzhou e 
passagem de ferry Guangzhou-Hong Kong em classe Turista.

·  2 pernoites em Hong Kong no hotel escolhido ou similar em 
régime de Acomodação e Café da manhã.

·  Visita de Meio dia da cidade de Hong Kong com guia de 
língua espanhola.

OBSERVAÇÕES
·  Não opera do 18 Janeiro ao 9 Fevereiro 2020.
·  Ver informações na página 185.

9310-H - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 31 Agosto 2019 3.110 2.975 4.275
1 Setembro ao 30 Novembro 2019 3.170 3.035 4.430
1 ao 13 Dezembro 2019 3.070 2.935 4.220
14 ao 24 Dezembro 2019 3.505 3.410 4.930
25 Dezembro 2019 ao 15 Março 2020 3.170 3.035 4.430
Crianças até 11 anos: 10% desconto em Triplo.
Iti. 9310-HA China Imperial e Hong Kong em trem (2ª Classe) 
Beijing / Xian, desconto de 100 USD por pessoa.

9310-HC - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 31 Agosto 2019 3.680 3.545 4.845
1 Setembro ao 30 Novembro 2019 3.745 3.610 5.000
1 ao 13 Dezembro 2019 3.640 3.505 4.795
14 ao 24 Dezembro 2019 4.075 3.985 5.500
25 Dezembro 2019 ao 15 Março 2020 3.745 3.610 5.000
Crianças até 11 anos: 10% desconto em Triplo.
Iti. 9320-A China Imperial (Cantón e Hong Kong) em trem  
(2ª Classe) Beijing / Xian, desconto de 100 USD por pessoa.
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edificios de arquitetura tradicional chinesa, declarado Pa-
trimônio da Humanidade pela Unesco, e a Praça de Tian 
An Men, uma das maiores do mundo. Almoço e, à tarde, 
continuação do passeio até o Palácio de Verão e o extenso 
jardim, utilizado em tempos da dinastia Qing, pelos mem-
bros da Casa Imperial. Resto da tarde livre. Acomodação.

DIA 3 BEIJING PC
Café da manhã. Saída de Beijing para visitar uma das no-
vas sete maravilhas do mundo moderno (desde 2.007) 

DIA 1 BEIJING
Chegada a Beijing, capital da república Popular China. 
Assistência e traslado ao hotel. Restante do dia livre. 
Acomodação.

DIA 2 BEIJING MP
Café da manhã. Visita da cidade que, com uma história de 
3.000 anos, é uma cidade extremamente rica em locais e 
relíquias históricos e culturais: o Palácio Imperial, conheci-
do como a “Cidade Proibida”, complexo de mais de 980 

9320

China Bela
10 dias / 8 refeições     desde

 2.265$
como é a Grande Muralha China, construída como prote-
ção ante a invasão das tribos nômades do Norte, com uma 
extensão de 6.000 Km, atravessa um total de sete provín-
cias chinesas e que têm mais de 2.000 anos de história. 
Almoço. Pela tarde, retorno à cidade, realizando uma pa-
rada próximo ao “Ninho do Pássaro” (Estádio Nacional) e 
o “Cubo de Água” (Centro Nacional de Natação) para tirar 
fotos. Finaliza com a visita ao Mercado da Seda, famoso 
por as imitações, para fazer compras. Pela noite, Jantar de 
bem-vindas, degustando o delicioso “Pato Laqueado” de 
Beijing. Acomodação.

DIA 4 BEIJING   XIAN MP
Café da manhã. Pela manhã, faremos a visita ao impres-
sionante e renomado Templo do Céu, obra prima constru-
ída em 1.420, com uma superfície de 267 hc, este conjunto 
de edifícios com a sala da Oração pela Boa Colheita, o 
Altar Circular e a Abóbada Imperial do Céu, são Patrimô-
nio da Humanidade pela UNESCO. Almoço. Pela tarde, 
saída de avião com destino Xian, cidade de 3.000 anos de 
existência, única capital rodeada por muralhas e ponto de 
partida da famosa “Rota da seda”.Chegada e traslado ao 
hotel. Acomodação.

DIA 5 XIAN MP
Café da manhã. Cidade conhecida pelo descobrimento da 
Tumba do Imperador Qin Shi Huangdi que guardava em 
seu interior mais de 6.000 figuras de Guerreiros e Corcéis 
em terracota, em tamanho natural, que representam um 
grande exército com carros de combate que custodiam a 
tumba do Imperador, A visita inclui a sala onde estão ex-
postas as estátuas com mais de 2.000 anos de antiguida-
de. Almoço. À tarde, visitaremos a “Pagoda” (construção 
típica) da Oca Silvestre (sem subir) e o Bairro Muçulmano. 
Acomodação.

DIA 6 XIAN   HANGZHOU MP
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e saída em avião 
com destino Hangzhou, capital e a cidade mais grande 
da provinça de Zhejiang conhecido como “Paraiso da 
Terra” debido a la beleza de seu lago e pasagems. Che-
gada e traslado ao hotel. Almoço. Pela tarde começa-
remos a visita com um passeio em barco pelo formoso 
e imenso Lago Oeste, principal atração da cidade onde 
podemos encontrar pagodas, jardims, ilhas artificiáis e 
edificios históricos, foi declarado Patrimonio da Huma-
nidade pela Unesco; continuando com o Templo das 
Almas Escondidas, um dos templos budistas mais im-
portantes do sul da China, e o Campo do Te “Mei Jia 
Mu”. Acomodação.

DIA 7 HANGZHOU   SUZHOU MP
Café da manhã. Entrega das bagagem para trasladar 
separadamente até Shanghai (é necesario preparar uma 
bagagem de mão para uma noite). Pela manhã, saída em 
trem ou ônibus com destino a Suzhou. Chegada a essa ci-
dade, cujos jardins clássicos são consideradosPatrimônio 
da Humanidade pela Unesco. Traslado e Almoço. Visita ao 
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Guerreiros de terracota · Xian

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Traslados conforme itinerário.
·  Assistência de língua hispana na chegada no aeroporto.
·  9 / 11 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
·  Refeições conforme itinerário.
·  9320: Passagem de avião Beijing-Xian-Hangzhou na clase 
Turista e passagem de trem Hangzhou-Suzhou-Shanghai na 
clase Turista. 9320-H adicionalmente Shanghai-Hong Kong 
na clase Turista.

·  Visitas indicadas no itinerário com guias locais de lingua 
hispana.

·  Jantar-degustação de “Pato Laqueado”.
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Ás malas serão transportadas separadamente desde 
Hangzhou á Shanghai. É necessário preparar uma bagagem 
de mão para uma noite. 

·  Os trajetos Hangzhou-Suzhou-Shanghai se podem realizar 
de trem ou ônibus. Se confirmará em cada caso. 

·  Não opera nas Quintas-feiras em Novembro e do 18 Janeiro 
ao 9 Fevereiro 2020.

·  Ver informações na página 185.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Beijing The Great Wall / The Beijing 5* (Luxo) 
 V-Continental Park View / Prime 5* (Luxo)
Xian Grand Noble / Swisstouches 5*(Luxo) 
 Titan Times 5*(Luxo)
Hangzhou Zhejiang International 5* (Luxo) 
Suzhou Nan Lin 5* (Luxo)
Shanghai Longemont / Guoman 5* (Luxo) 
 Huating & Towers 5* (Luxo)
Hong Kong Langham / Regal Hong Kong 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

9304-H

com Hong Kong
12 dias / 8 refeições desde

 3.630$

Jardim do Pescador e à Colina do Tigre, onde se construiu, 
no século X, uma pagoda de sete andares. Acomodação.

DIA 8 SUZHOU   SHANGHAI MP
Café da manhã. Traslado à estação e saída em trem ou 
ônibu a Shanghai. Chegada, traslado e Almoço. Pela tar-
de começaremos a visita do Jardin Yuyuan, o Templo do 
Buda de Jade, que contém 2 estátuas de buda realizadas 
em Jade, e o Cais da cidade, chamado Bund pelos Britâ-
nicos. Nesta zona estão situados alguns dos edifícios mais 
emblemáticos da etapa colonial européia. Acomodação.

DIA 9 SHANGHAI
Café da manhã. Dia livre para seguir conhecendo 
Shanghai, banhada pelo Mar de Chinesa Oriental e 
localizada em ao desembocadura do Rio Yangtsé, 
dividida pelo rio Wusong que divide em 2 zonas: o 
Norte que era colônia japonesa e a Sul que era a co-
lônia ocidental onde esta o Bund, o centro comercial 
da cidade. Destaca o Parque Huangpu onde a diário 
os chineses se reúnem para realizar exercícios de 
Tai Ji,… Poderemos aproveitar para visitar o Museu 
de Arte e História de Shanghai, a tumba da Senhora 
Soong Ching Ling e a residência antiga de Lu Xun. 
Acomodação.

DIA 10 SHANGHAI
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado ao 
aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

SAÍDAS
Segundas e Quintas-feiras. 
Terças-feiras (Abril a Outubro + Março 2020).

9320 - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 22 Agosto 2019 2.265 2.265 2.985
26 Agosto ao 7 Novembro 2019 2.380 2.380 3.100
11 Novembro 2019 ao 27 Fevereiro 2020 2.300 2.300 3.015
2 ao 30 Março 2020 2.380 2.380 3.170

9320-H - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 22 Agosto 2019 3.630 3.495 4.855
26 Agosto ao 7 Novembro 2019 3.745 3.610 4.970
11 ao 12 Dezembro 2019 3.660 3.525 4.890
16 ao 23 Dezembro 2019 4.100 4.005 5.595
26 Dezembro 2019 ao 27 Fevereiro 2020 3.765 3.630 5.095
2 ao 30 Março 2020 3.850 3.715 5.250

Crianças até 11 anos: 10% desconto em Triplo.
Itis. 9320-A e 9320-HA China Bela em trem (2ª Classe)  
Beijing / Xian, desconto de 100 USD por pessoa.

DIAS 1 AO 9 IGUAIS QUE ITI. 9320

DIA 10 SHANGHAI   HONG KONG
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embar-
que em voo a Hong kong. Chegada e traslado ao hotel. 
Acomodação.

DIA 11 HONG KONG
Café da manhã. Visita da cidade incluindo o Cais dos Pes-
cadores de Aberdeen, que em outros tempos era um tran-
qüilo povoado de pescadores convertido agora em uma 
próspera cidade muito conhecida por seus restaurantes 
flutuantes; a Baía de Repulse, que possui uma das mais 
populares praias de Hong Kong e o Pico Victoria, conver-
tido na zona residencial mais prestigiosa da Ilha e desde o 
seu cume vê-se uma vista impressionante de 360° sobre 
quase todo o território. Acomodação.

DIA 12 HONG KONG
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado ao 
aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■
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vas sete maravilhas do mundo moderno, a Grande Mura-
lha Chinesa, espetacular e grandiosa obra arquitetônica. 
Foi construída para defesa, tanto como proteção da pos-
sível invasão das tribos nômades provenientes do norte. 
Com uma extensão de 6.000 quilômetros, a muralha atra-
vessa 7 províncias chinesas. Almoço em um restaurante 
típico. Pela tarde, retorno a Beijing com parada próximo 
ao “Ninho do Pássaro” (Estádio Nacional) e o “Cubo de 
Água” (Centro Nacional de Natação) para fotos. À noite, 
Jantar de boas-vindas com degustação do delicioso “Pato 
Laqueado” de Beijing. Acomodação. 

DIA 4 BEIJING   XIAN MP 
Café da manhã. Pela manhã, faremos a visita ao impres-
sionante e renomado Templo do Céu, obra prima constru-
ída em 1.420, com uma superfície de 267 hc, este conjunto 
de edifícios com a sala da Oração pela Boa Colheita, o 
Altar Circular e a Abóbada Imperial do Céu, são Patrimô-
nio da Humanidade pela UNESCO. Almoço. Pela tarde, 
saída de avião com destino Xian, cidade de 3.000 anos de 
existência, única capital rodeada por muralhas e ponto de 

DIA 1 BEIJING 
Chegada a Beijing, capital da república Popular China. 
Assistência e traslado ao hotel. Restante do dia livre. 
Acomodação. 

DIA 2 BEIJING MP 
Café da manhã. Visita da cidade que, com uma história 
de 3.000 anos, é uma cidade extremamente rica em lo-
cais e relíquias históricos e culturais: o Palácio Imperial, 
conhecido como a “Cidade Proibida”, complexo de mais 
de 980 edificios de arquitetura tradicional chinesa, decla-
rado patrimonio de la Humanidad pela Unesco, e a Praça 
de Tian An Men, uma das maiores do mundo. Almoço e, 
à tarde, continuação do passeio até o Palácio de Verão e 
o extenso jardim, utilizado em tempos da dinastia Qing, 
pelos membros da Casa Imperial, onde destaca entre as 
construções o barco do mármore. Restante da tarde livre.
Acomodação.

DIA 3 BEIJING PC 
Café da manhã. Saída de Beijing para visitar uma das no-

9360

Essências de China e Hong Kong
12 dias / 8 refeições     desde

 3.610$
partida da famosa “Rota da seda”.Chegada e traslado ao 
hotel. Acomodação. 

DIA 5 XIAN MP 
Café da manhã. Cidade conhecida pelo descobrimento da 
Tumba do Imperador Qin Shi Huangdi que guardava em 
seu interior mais de 6.000 figuras de Guerreiros e Corcéis 
em terracota, em tamanho natural, que representam um 
grande exército com carros de combate que custodiam a 
tumba do Imperador, A visita inclui a sala onde estão ex-
postas as estátuas com mais de 2.000 anos de antiguida-
de. Almoço. À tarde, visitaremos a “Pagoda” (construção 
típica) da Oca Silvestre (sem subir) e o Bairro Muçulmano. 
Acomodação.

DIA 6 XIAN   SHANGHAI 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embar-
que em voo a Shanghai. Chegada e traslado ao hotel. 
Dia livre para coonhcer esta cidade banhada pelo Mar 
da China Oriental a cidade: o Parque Huangpu, o Mu-
seu de Arte e História de Shanghai, a tumba da Senho-
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Jardins Nan Lian · Hong Kong

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas. 
·  Traslados acordó com itinerário. 
·  Assistência de língua hispana na chegada no aeroporto. 
·  11 pernoites nos hotéis indicados ou similares. 
·  Refeições acordó com itinerário. 
·  Passagem de avião Beijing-Xian-Shanghai-Guilin na clase 
Turista e passagem de trem Guilin-Hong Kong na clase 
Turista. 

·  Visitas indicadas no itinerário com guias locais de lingua 
hispana. 

·  Cruzeiro pelo río Li Jiang em Guilin. 
·  Jantar-degustação de “Pato Laqueado”. 
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Não opera nas Quintas-feiras em Novembro e do 18 Janeiro 
ao 9 Fevereiro 2020.

·  Ver informações na página 185.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Beijing The Great Wall / The Beijing 5* (Luxo) 
 V-Continental Park View / Prime 5*(Luxo)
Xian Grand Noble / Titan Times 5*(Luxo) 
Shanghai Longemont / Guoman 5* (Luxo) 
Guilin Lijian Waterfall / Sheraton 5* (Luxo) 
Hong Kong Langham / Regal Hong Kong 5* (Luxo) 
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

ra Soong Ching Ling e a antiga residência de Lu Xun. 
Acomodação. 

DIA 7 SHANGHAI MP 
Café da manhã. Visita a Shanghai, o Jardim Yuyuan, umo 
dos mais famosos da China da etapa da dinastía Ming, o 
Templo de Buda de Jade, com duas estátuas de Buda es-
culpidas em uma só peça de jade branco, e o Cais ou Bund 
da Cidade. Almoço. Tempo livre para seguir conhecendo a 
cidade. Acomodação.

DIA 8 SHANGHAI   GUILIN MP
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarque 
em voo a Guilin. Chegada e traslado ao hotel. Almoço 
(este almoço poderá ser mudado pelo jantar em função 
do horário do voo). Pela tarde visitaremos a Gruta das 
Flautas de Cana, cujo nome provem das canas existen-
tes em sua entrada e que eram utilizadas para fazer 
flautas. Durante milênios as formações cárcasicas têm 
produzido muitos “Bosques de Pedras”, grutas e rios 
subterrâneos; destacam também as verdes colinas, o 
cristalino de suas águas, as rochas de pizarra e as grutas 
Acomodação.

DIA 9 GUILIN MP
Café da manhã. Este día realizaremos um passeio de 
barco pelo rio Li Jiang, em cuja margem direita se situa 
Guilin, que goza da reputação de “soberana da beleza 
paisagística do mundo”, com suas cadeias de monta-
-nhas verdes, picos de formas sinuosas, águas cristalinas 
e paisagens espetaculares. Almoço a bordo. Traslado á 
estação e saída em trem a Guangzhou, importante porto 
fluvial e marítimo no sul da China. Com 2.800 anos, é uma 
cidade importante histórica e culturalmente. È banhada 
pelo Mar da China meridional, próxima a Hong Kong e 

SAÍDAS
Segundas, Quintas-feiras e Sábados.

9360 - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 3 Novembro 2019 3.650 3.515 4.730
2 ao 12 Dezembro 2019 3.610 3.475 4.690
14 ao 23 Dezembro 2019 4.045 3.950 5.400
26 Dezembro 2019 ao 9 Março 2020 3.715 3.580 4.900
12 ao 30 Março 2020 3.900 3.765 5.105
Crianças até 11 anos: 10% desconto em Triplo.
Iti. 9360-A Essências de China em trem (2ª Classe)  
Beijing / Xian, desconto de 100 USD por pessoa.

a Macau. Com mais de 3 milhões de habitantes, é a ter-
ceira cidade mais populosa da China. Traslado ao hotel. 
Acomodação.

DIA 10 GUILIN   HONG KONG
Café da manhã. Traslado a estação e saída em trem alta 
velocidade a Hong Kong. A pérola mais espléndida do Sul 
da China. Nesta metrópole cativante, as luzes deslumbram 
com suas mensagens. Resplandecentes arranha-céus de 
vidro olham de cima os templos centenários. Aquí se 
pode ver o moderno junto ao antigo. Traslado ao hotel. 
Acomodação.

DIA 11 HONG KONG 
Café da manhã. Visita à cidade, incluindo o Caís dos Pes-
cadores de Aberdeen, antigamente um tranquilo povoado 
de pescadores, e agora foi convertido em uma próspera 
cidade conhecida por seus magníficos restaurantes flu-
tuantes; a Baía de Repulse, onde se encontra uma das 
praias mais populares de Hong Kong, e o Pico Victoria, 
convertido na zona residencial mais prestigiosa da Ilha já 
que desde o seu cume temos uma vista impressionante de 
360° sobre quase todo o território, vendo ao longe as ilhas 
do Mar do Sul da China. Tarde livre em Hong Kong, cidade 
com uma mistura única de Oriente e Ocidente, com as raí-
zes chinesas e o patrimônio colonial britânico, sofisticação 
ultramoderna e antigas tradições. Uma das cidades mais 
diversas e ambientadas do mundo. Hong Kong está cheia 
de energia e dinamismo, mas ao mesmo tempo, também 
é possível encontrar paz e tranqüilidade. Acomodação. 

DIA 12 HONG KONG 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião 
de retorno ou conectar com outro dos nossos itinerários. 
Fim dos nossos serviços. ■
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DIA 3 BEIJING PC
Café da manhã. Visita de uma das novas 7 maravilhas do 
mundo (desde 2.007), a Grande Muralha Chinesa, com 
uma extensão de 6.000 Km, a muralha atravessa 7 pro-
víncias chinesas. Almoço em um restaurante típico. À tar-
de, retorno a Beijing com parada próximo ao “Ninho do 
Pássaro” (Estádio Nacional) e o “Cubo de Água” (Centro 
Nacional de Natação) para fotos. Jantar de boas-vindas 
com degustação do delicioso “Pato Laqueado” de Beijing. 
Acomodação.

DIA 4 BEIJING   XIAN MP
Café da manhã. Pela manhã, faremos a visita ao impres-
sionante e renomado Templo do Céu, obra prima constru-
ída em 1.420, com uma superfície de 267 hc, este conjunto 
de edifícios com a sala da Oração pela Boa Colheita, o 
Altar Circular e a Abóbada Imperial do Céu, são Patrimô-

DIA 1 BEIJING
Chegada a Beijing. Assistência e traslado ao hotel. Restan-
te do dia livre. Acomodação.

DIA 2 BEIJING MP
Café da manhã. Visita da cidade que, com uma história 
de 3.000 anos, é uma cidade extremamente rica em lo-
cais e relíquias históricos e culturais: o Palácio Imperial, 
conhecido como a “Cidade Proibida”, complexo de mais 
de 980 edificios de arquitetura tradicional chinesa, decla-
rado patrimonio de la Humanidad pela Unesco, e a Praça 
de Tian An Men, uma das maiores do mundo. Almoço e, 
à tarde, continuação do passeio até o Palácio de Verão e 
o extenso jardim, utilizado em tempos da dinastia Qing, 
pelos membros da Casa Imperial, onde destaca entre as 
construções o barco do mármore. Restante da tarde livre.
Acomodação.

9332

China Milenária
13 dias / 9 refeições     desde

 2.850$
nio da Humanidade pela UNESCO. Almoço. Pela tarde, 
saída de avião com destino Xian, antiga capital da China 
com 3.000 anos de existência, única capital rodeada por 
muralhas e ponto de partida da famosa “Rota da seda” 
Acomodação.

DIA 5 XIAN MP
Café da manhã. Cidade conhecida pelo descobrimento da 
Tumba do Imperador Qin Shi Huangdi que guardava em 
seu interior mais de 6.000 figuras de Guerreiros e Corcéis 
em terracota, em tamanho natural, que representam um 
grande exército com carros de combate que custodiam a 
tumba do Imperador, A visita inclui a sala onde estão ex-
postas as estátuas com mais de 2.000 anos de antiguida-
de. Almoço. À tarde, visitaremos a “Pagoda” (construção 
típica) da Oca Silvestre (sem subir) e o Bairro Muçulmano. 
Acomodação.

DIA 6 XIAN   GUILIN
Café da manhã. Manhã livre. Ao meio-dia, embarque em 
voo para Guilin. Chegada, traslado e Acomodação.

DIA 7 GUILIN    MP
Café da manhã. Realizaremos um cruzeiro pelo rio Li Jiang 
e suas cadeias de montanhas verdejantes, picos com for-
mas sinuosas, águas tranquilas e fantásticos paisagens. 
Almoço a bordo. À tarde, visita à Gruta das Flautas de 
Cana, caverna com magníficas formações de estalactites 
e estalagmites. Acomodação.

DIA 8 GUILIN   HANGZHOU
Café da manhã. Manhã livre nesta cidade. Pela tarde saída 
do voo a Hangzhou, conhecida como “paraiso na Terra” 
por seus inumeráveis lagos, pagodas, árvores e jardins. 
Traslado ao hotel e Acomodação.

DIA 9 HANGZHOU MP
Café da manhã. Visita ao Lago do Oeste, principal atra-
ção da cidade, com forma de um grande quadrado irre-
gular com aproximadamente 3 Km de cada lado. Dentro 
do lago há 4 ilhas com parques, pagodes etc. Visita ao 
Templo das Almas Escondidas, um dos mais importantes 
do sul da China, a Pagoda das Seis Harmonias, construído 
no ano 970 e cujo nome está relacionado à pregação do 
budismo, a harmonia do corpo, da mente, das palavras, 
das opiniões, a pobreza e a abstinência. Almoço. Tarde 
livre. Acomodação.

DIA 10 HANGZHOU   SUZHOU MP
Café da manhã. Entrega das bagagem para trasladar 
separadamente até Shanghai (é necesario preparar uma 
bagagem de mão para uma noite). Pela manhã, saída em 
trem ou ônibus com destino a Suzhou. Chegada a essa 
cidade, cujos jardins clássicos são consideradosPatri-
mônio da Humanidade pela Unesco. Traslado e Almoço. 
Visita ao Jardim do Pescador e à Colina do Tigre, onde 
se construiu, no século X, uma pagoda de sete andares. 
Acomodação.
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Panorâmica noturna · Shanghai

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Traslados segundo itinerário.
·  Assistência de língua hispana na chegada no aeroporto.
·  12 / 14 pernoites nos hotéis indicados ou similares
·  Refeições segundo itinerário.
·  Passagem de avião Beijing-Xian-Guilin-Hangzhou na clase 
Turista e passagem de trem Hangzhou-Suzhou-Shanghai na 
clase Turista. 9332-H adicionalmente Shanghai-Hong Kong 
na clase Turista.

·  Visitas indicadas no itinerário com guias locais de lingua 
hispana.

·  Cruzeiro pelo río Li Jiang em Guilin.
·  Jantar- degustação de “Pato Laqueado”.
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Não opera do 23 Janeiro ao 3 Fevereiro 2020. 
·  Ver informações na página 185.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Beijing Grand Metropark Beijin 5* (Luxo) 
 Nikko New Century 5* (Luxo) 
 V-Continental Park View / Prime 5* (Luxo)
Xian Grand Noble / Swisstouches 5* (Luxo)
Guilin Lijian Waterfall / Sheraton 5* (Luxo) 
Hanzhou Grand Metro Park / Zheijian Int. 5* (Luxo)
Shuzhou Nan Lin 5* (Luxo)
Shanghai G. Mercure Metropark / Guoman 5* (Luxo)
Hong Kong Langham / Regal Hong Kong 5* (Luxo) 
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

9332-H

com Hong Kong
15 dias / 9 refeições desde

 4.210$

SAÍDAS
Segundas-feiras (todo o ano). 
Terças e Quintas-feiras (do 2 Abril ao 7 Novembro 2019  
e do 3 ao 19 Março 2020).

9332 - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril 2019 ao 19 Março 2020 2.850 2.850 3.745

9332-H - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 8 Dezembro 2019 4.210 4.075 5.615
9 ao 20 Dezembro 2019 4.650 4.555 6.325
21 Dezembro 2019 ao 18 Março 2020 4.315 4.180 5.825

Crianças até 11 anos: 10% desconto em Triplo.
Iti. 9332-A e 9332 HA em trem (2ª Classe) Beijing / Xian:  
desconto 100 USD por pessoa.

DIAS 1 AO 12 IGUAL QUE ITI. 9332

DIA 12 SHANGHAI   HONG KONG
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embar-
que em voo a Hong kong. Chegada e traslado ao hotel. 
Acomodação.

DIA 13 HONG KONG
Café da manhã. Visita da cidade incluindo o Cais dos Pes-
cadores de Aberdeen, que em outros tempos era um tran-
qüilo povoado de pescadores convertido agora em uma 
próspera cidade muito conhecida por seus restaurantes 
flutuantes; a Baía de Repulse, que possui uma das mais 
populares praias de Hong Kong e o Pico Victoria, conver-
tido na zona residencial mais prestigiosa da Ilha e desde o 
seu cume vê-se uma vista impressionante de 360° sobre 
quase todo o território. Acomodação.

DIA 14 HONG KONG
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado ao 
aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

DIA 11 SUZHOU   SHANGHAI MP
Café da manhã. Traslado à estação e saída em trem 
ou ônibu a Shanghai. Chegada, traslado e Almo-
ço. Visita do Jardin Yuyuan, o Templo do Buda de 
Jade, que contém 2 estátuas de buda realizadas em 
Jade, e o Cais da cidade, chamado Bund pelos Bri-
tânicos. Nesta zona estão situados alguns dos edifí-
cios mais emblemáticos da etapa colonial européia. 
Acomodação.

DIA 12 SHANGHAI
Café da manhã. Dia livre para seguir conhecendo 
esta cidade dividida pelo rio Wusong que diferen-
cia suas duas zonas: a Norte, que era a colônia ja-
ponesa, e a Sur, que era a colônia ocidental, onde 
se encontra o “Bund”, shopping da cidade. Desta-
ca o Parque Huangpu onde a diário os chineses se 
reunen para realizar exercícios de Tai Ji. Poderemos 
aproveitar para visitar o Museu de Arte e História de 
Shanghai, a Tumba da Senhora Soong Ching Ling ou 
a Residência Antiga de Lu Xun ou aproveitar para 
realizar compra nas ruas Nanjing Road que goza de 
reputação internacional ou a não menos importante 
Huaihai Road conhecida pela elegancia de suas lojas. 
Acomodação.

DIA 13 SHANGHAI
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado ao 
aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■
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Monastério e estátua · Monte Emei

Panorâmica na noite · Hong Kong
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ITI 9365 / 9365-H

DIA 4 BEIJING   XIAN MP 
Café da manhã. Pela manhã, faremos a visita ao im-
pressionante e renomado Templo do Céu, obra prima 
construída em 1.420, com uma superfície de 267 hc, 
este conjunto de edifícios com a sala da Oração pela 
Boa Colheita, o Altar Circular e a Abóbada Imperial 
do Céu, são Patrimônio da Humanidade pela UNES-
CO. Almoço. Pela tarde, saída de avião com destino 
Xian, cidade de 3.000 anos de existência, única ca-
pital rodeada por muralhas e ponto de partida da 
famosa “Rota da seda”.Chegada e traslado ao hotel. 
Acomodação.

DIA 5 XIAN MP 
Café da manhã. Cidade conhecida pelo descobri-
mento da Tumba do Imperador Qin Shi Huangdi que 
guardava em seu interior mais de 6.000 figuras de 
Guerreiros e Corcéis em terracota, em tamanho natu-
ral, que representam um grande exército com carros 
de combate que custodiam a tumba do Imperador, 
A visita inclui a sala onde estão expostas as estátu-
as com mais de 2.000 anos de antiguidade. Almoço. 
À tarde, visitaremos a “Pagoda” (construção típica) 
da Oca Silvestre (sem subir) e o Bairro Muçulmano. 
Acomodação.

DIA 6 XIAN   CHENGDU (Urso Panda)  
Café da manhã. Traslado a estação para saír em trem 
de alta velocidade a Chenghu. Chegada e traslado para 
visitar (guia em inglês) o Centro de Conservação o Urso 
Panda fundado em 1.987 para proteger os ursos panda 
selvagem. Acomodação.

DIA 1 BEIJING 
Chegada a Beijing, capital da república Popular China. 
Assistência e traslado ao hotel. Restante do dia livre. 
Acomodação. 

DIA 2 BEIJING MP 
Café da manhã. Visita da cidade que, com uma história 
de 3.000 anos, é uma cidade extremamente rica em lo-
cais e relíquias históricos e culturais: o Palácio Imperial, 
conhecido como a “Cidade Proibida”, complexo de mais 
de 980 edificios de arquitetura tradicional chinesa, decla-
rado Patrimônio da Humanidade pela Unesco, e a Praça 
de Tian An Men, uma das maiores do mundo. Almoço e, 
à tarde, continuação do passeio até o Palácio de Verão e 
o extenso jardim, utilizado em tempos da dinastia Qing, 
pelos membros da Casa Imperial. Restante do día livre. 
Acomodação.

DIA 3 BEIJING PC 
Café da manhã. Saída de Beijing para visitar uma das 
novas sete maravilhas do mundo moderno, a Grande 
Muralha Chinesa, espetacular e grandiosa obra arqui-
tetônica. Foi construída para defesa, tanto como prote-
ção da possível invasão das tribos nômades provenien-
tes do norte. Com uma extensão de 6.000 quilômetros, 
a muralha atravessa 7 províncias chinesas. Almoço 
em um restaurante típico. Pela tarde, retorno a Beijing 
com parada próximo ao “Ninho do Pássaro” (Estádio 
Nacional) e o “Cubo de Água” (Centro Nacional de Na-
tação) para fotos. À noite, Jantar de boas-vindas com 
degustação do delicioso “Pato Laqueado” de Beijing. 
Acomodação. 

9365

China Espetacular e Urso Panda
13 dias / 9 refeições     desde

 3.420$
DÍA 7 CHENGDU - MONTE EMEI MP
Café da manhã e salida pela estrada (2 horas) até o Mon-
te Emei uma das quatro montanhas sagradas budistas de 
China com uma altura de 3.099 m. Chegada e visita (guía 
em inglês) dos Mosteiros do Monte Emei e da grande está-
tua de Bodhisattva Samantabhadra que representa a vir-
tude universal. Almoço. Traslado ao hotel e Acomodação. 

DÍA 8 MONTE EMEI - CHENGDU   HANGZHOU
Café da manhã e salida pela estrada até o aeoporto de 
Chengdu, saída em voo até Hangzhou que é a capital e a 
cidade maior da província de Zhejiang, ás margens do rio 
Qiantang. É conhecida como o “Paraíso da Terra” devido 
a beleza de seu lago e paisagens. Chegada. Traslado ao 
hotel. Acomodação.

DÍA 9 HANGZHOU MP
Café da manhã e començaremos uma visita com um passeio 
em barco pelo formoso e imenso Lago Oeste, principal atra-
ção da cidade onde podemos encontrar pagodas, jardims, 
ilhas artificiáis e edificios históricos, foi declarado Patrimonio 
da Humanidade pela Unesco. Almoço. Continuação da visita 
com o Templo das Almas Escondidas, um dos templos bu-
distas mais importantes do Sur de Chinesa e a Pagoda das 
Seis Armonias. Resto do dia livre. Acomodação.

DIA 10 HANGZHOU   SUZHOU MP 
Café da manhã. Traslado à estacão para embarcar em um 
trem ou ônibus com destino Suzhou. Almoço. Visita do 
Jardin do Pescador (Wangshi Yuan) e a Colina do Tigre, 
onde se crê está enterrado o rei He Lu, fundador da cida-
de, em cujo cume se construiu, no século X, um pagode de 
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Reserva Natural Nacional Wolong · Chengdu

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas. 
·  Traslados conforme itinerário. 
·  Assistência de língua hispana na chegada no aeroporto. 
·  12 / 14 pernoites nos hotéis indicados ou similares 
·  Refeições segundo itinerário. 
·  Passagem de avião Beijing-Xian e Chenghdu-Hanzghou na 
clase Turista e passagem de trem Xian-Chengdu e Suzhou-
Shanghai na clase Turista. 9365-H adicionalmente Shanghai-
Hong Kong na clase Turista. 

·  Visitas indicadas no itinerário com guias locais de lingua 
hispana (exceto Chenghu e Monte Emei que serão com guias 
em inglês). 

·  Jantar-degustação de “Pato Laqueado”. 
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Não opera nas Quintas-feiras em Novembro e do 18 Janeiro 
ao 9 Fevereiro 2020.

·  Ver informações na página 185.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Beijing The Great Wall / The Beijing 5* (Luxo) 
 V-Continental Park View / Prime 5* (Luxo)
Xian Grand Noble / Swisstouches 5* (Luxo) 
Chengdu Crowne Plaza 5* (Luxo) 
Monte Emei Hong Zhu Shan 5* (Luxo)
Hanzhou Grand Metro Park / Zheijian Int. 5* (Luxo)
Shuzhou Nan Lin 5* (Luxo)
Shanghai G. Mercure Metropark / Guoman 5* (Luxo)
Hong Kong Langham / Regal Hong Kong 5* (Luxo) 
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

9365-H

com Hong Kong
15 dias / 9 refeições desde

 4.785$

SAÍDAS
Segundas e Quintas-feiras. 
Terças-feiras (Abril a Outubro + Março 2020).

9365 - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 22 Agosto 2019 3.495 3.495 4.450
23 Agosto ao 4 Novembro 2019 3.650 3.650 4.605
11 Novembro 2019 ao 19 Março 2020 3.420 4.380 4.380
23 ao 31 Março 2020 3.670 3.670 4.670

9365-H - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 22 Agosto 2019 4.855 4.720 6.325
23 Agosto ao 4 Novembro 2019 5.015 4.880 6.480
11 Novembro ao 9 Dezembro 2019 4.785 4.650 6.250
16 ao 23 Dezembro 2019 5.220 5.125 6.960
30 Dezembro 2019 ao 19 Março 2020 4.890 4.755 6.460
23 ao 31 Março 2020 5.140 5.000 6.750

Crianças até 11 anos: 10% desconto em Triplo.

DIAS 1 AO 12 IGUAL QUE ITI. 9365

DIA 13 SHANGHAI   HONG KONG
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embar-
que em voo a Hong kong. Chegada e traslado ao hotel. 
Acomodação.

DIA 14 HONG KONG
Café da manhã. Visita da cidade incluindo o Cais dos Pes-
cadores de Aberdeen, que em outros tempos era um tran-
qüilo povoado de pescadores convertido agora em uma 
próspera cidade muito conhecida por seus restaurantes 
flutuantes; a Baía de Repulse, que possui uma das mais 
populares praias de Hong Kong e o Pico Victoria, conver-
tido na zona residencial mais prestigiosa da Ilha e desde o 
seu cume vê-se uma vista impressionante de 360° sobre 
quase todo o território. Acomodação.

DIA 15 HONG KONG
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado ao 
aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

sete andares com uma altura é de 47 metros. Traslado ao 
hotel e Acomodação.

DIA 11 SUZHOU   SHANGHAI MP 
Café da manhã. Traslado à estação e saída em trem ou 
ônibu a Shanghai. Chegada, traslado e Almoço. Pela tar-
de começaremos a visita do Jardin Yuyuan, o Templo do 
Buda de Jade, que contém 2 estátuas de buda realizadas 
em Jade, e o Cais da cidade, chamado Bund pelos Britâ-
nicos. Nesta zona estão situados alguns dos edifícios mais 
emblemáticos da etapa colonial européia. Acomodação.

DIA 12 SHANGHAI  
Café da manhã. Dia livre para seguir conhecendo esta ci-
dade dividida pelo rio Wusong que diferencia suas duas 
zonas: a Norte, que era a colônia japonesa, e a Sur, que era 
a colônia ocidental, onde se encontra o “Bund”, shopping 
da cidade. Destaca o Parque Huangpu onde a diário os 
chineses se reunen para realizar exercícios de Tai Ji. Pode-
remos aproveitar para visitar o Museu de Arte e História 
de Shanghai, a Tumba da Senhora Soong Ching Ling ou 
a Residência Antiga de Lu Xun ou aproveitar para reali-
zar compra nas ruas Nanjing Road que goza de reputação 
internacional ou a não menos importante Huaihai Road 
conhecida pela elegancia de suas lojas. Acomodação.

DIA 13 SHANGHAI 
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado ao 
aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■
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Pagodas do Sol e da Lua · Guilin

Panorâmica · Shanghai
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Almoço. Pela tarde, retorno à cidade, realizando uma pa-
rada próximo ao “Ninho do Pássaro” (Estádio Nacional) e 
o “Cubo de Água” (Centro Nacional de Natação) para tirar 
fotos. Finaliza com a visita ao Mercado da Seda, famoso 
por as imitações, para fazer compras. Pela noite, Jantar de 
bem-vindas, degustando o delicioso “Pato Laqueado” de 
Beijing. Acomodação.

DIA 4 BEIJING   XIAN MP
Café da manhã. Pela manhã, faremos a visita ao impres-
sionante e renomado Templo do Céu, obra prima constru-
ída em 1.420, com uma superfície de 267 hc, este conjunto 
de edifícios com a sala da Oração pela Boa Colheita, o 
Altar Circular e a Abóbada Imperial do Céu, são Patrimô-
nio da Humanidade pela UNESCO. Almoço. Pela tarde, 
saída de avião com destino Xian, cidade de 3.000 anos de 
existência, única capital rodeada por muralhas e ponto de 
partida da famosa “Rota da seda”.Chegada e traslado ao 
hotel. Acomodação.

DIA 5 XIAN MP
Café da manhã. Cidade conhecida pelo descobrimento 
do Tumulo do Imperador Qin Shi Huangdi, que guarda-
va em seu interior mais de 6.000 figuras de guerreiros e 
cavalos de terracota em tamanho natural. Inclui visita à 
sala onde se expõe as figuras de terracota com mais de 

DIA 1 BEIJING 
Chegada em Beijing, capital da República Popular Chi-
nesa. Assistência e traslado ao hotel. Resto do dia livre. 
Acomodação.

DIA 2 BEIJING MP
Café da manhã. Beijing conta com uma história de mais 
de 3.000 anos. É rica em lugares e vestígios históricos e 
culturais. Visita da cidade: o Palácio Imperial, mais conhe-
cido como a “Cidade Proibida”, é um complexo com mais 
de 980 edifícios de arquitetura tradicional chinesa, decla-
rado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO; a Praça 
de Tian An Men, uma das maiores do mundo. Almoço e 
visita do Palácio de Verão e seu extenso parque, utilizado 
de maneira exclusiva nos tempos da Dinastia Qing pelos 
membros da Casa Imperial, onde entre os seus construto-
res, destaca o Barco de Mármore. Restante da tarde livre. 
Acomodação.

DIA 3 BEIJING PC
Café da manhã. Saída de Beijing para visitar uma das no-
vas sete maravilhas do mundo moderno (desde 2.007) 
como é a Grande Muralha China, construída como prote-
ção ante a invasão das tribos nômades do Norte, com uma 
extensão de 6.000 Km, atravessa um total de sete provín-
cias chinesas e que têm mais de 2.000 anos de história. 

9350

China ao Completo
12 dias / 9 refeições     desde

 3.505$
2000 de antiguidade. Almoço. Pela tarde, visitaremos a 
Pagoda da Oca Silvestre (sem subir) e o Bairro Mulçuma-
no. Acomodação.

DIA 6 XIAN   SHANGHAI 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião 
para Shangai, um dos municípios diretamente subordina-
dos ao poder central, conta com mais de 16 milhões de 
habitantes e é o maior porto, shopping e a metropóli mais 
internacional de China. Chegada e traslado ao hotel. Dia li-
vre para conhecer esta cidade banhada pelo Mar da China 
Oriental. Localizada na desembocadura do Rio Yangtsé, 
é uma das cidades históricas e culturais mais famosas e 
o maior centro industrial e principal porto de comércio 
exterior do país. Dividida pelo rio Wusong, que diferencia 
suas duas zonas: a Norte, antiga colônia japonesa; e a Sul, 
antiga colônia ocidental, onde se localiza o “Bund”, centro 
comercial da cidade. Acomodação.

DIA 7 SHANGHAI MP
Café da manhã. Visita a Shanghai: o Jardim Yuyuan, um 
dos mais famosos da China, desenhado no tempo da 
dinastia Ming; o Templo do Buda de Jade, com duas es-
tátuas de Buda esculpidas em apenas uma peça de jade 
branco; e o Bund da Cidade. Almoço. Tarde livre que para 
aproveitar para passear pela região dos arranha-céus de 
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Templo Qing Long · Xian

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Traslados segundo itinerário.
·  Assistência de língua hispana na chegada no aeroporto.
·  11 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
·  Refeições segundo itinerário.
·  Passagem de avião Beijing-Xian-Shanghai-Guilin na clase 
Turista e passagem de trem Guilin-Guangzhou e passagem 
de ferry Guangzhou-Hong kong na clase Turista. 

·  Visitas indicadas no itinerário com guias locais de lingua 
hispana. 

·  Cruzeiro pelo río Li Jiang em Guilin.
·  Jantar-degustação de “Pato Laqueado”.
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Não opera nas Quintas-feiras em Novembro e do 18 Janeiro 
ao 9 Fevereiro 2020.

· Ver informações na página 185.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Beijing The Great Wall / The Beijing 5* (Luxo) 
 V-Continental Park View / Prime 5* (Luxo) 
Xian Grand Noble / Swisstouches 5* (Luxo) 
 Titan Times 5*(Luxo)
Shanghai Longemont / Guoman 5* (Luxo) 
 Huating & Towers 5* (Luxo
Guilin Lijian Waterfall / Sheraton 5* (Luxo)
Guangzhou DongFang / Ramada Plaza 5* (Luxo)
Hong Kong Langham 5* (Luxo) 
 Regal Hong Kong 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

Pudong ou percorrer o Bund, cais da cidade com seus edi-
fícios coloniais às margens do rio Pudong. Acomodação.

DIA 8 SHANGHAI   GUILIN MP
Café da manhã. Translado ao aeroporto para tomar voo a 
Guilin, visita obrigada para os turistas, suas paisagens têm 
fama mundial por causa da ação eólica e a erosão da água, 
durante milênios as formações cárcasicas têm produzido 
muitos “Bosques de Pedras”, grutas e rios subterrâneos; 
destacam também as verdes colinas, o cristalino de suas 
águas, as rochas de pizarra e as grutas, assim como nume-
rosas reliquias históricas. Translado ao hotel. Almoço. Pela 
tarde visitaremos a Gruta das Flautas de Cana, cujo nome 
provem das canas existentes em sua entrada e que eram 
utilizadas para fazer flautas. Acomodação

DIA 9   GUILIN   GUANGZHOU MP
Café da manhã. Este día realizaremos um passeio de 
barco pelo rio Li Jiang, em cuja margem direita se situa 
Guilin, que goza da reputação de “soberana da beleza 
paisagística do mundo”, com suas cadeias de monta-
nhas verdes, picos de formas sinuosas, águas cristalinas 
e paisagens espetaculares. Almoço a bordo. Traslado á 
estação e saída em trem a Guangzhou, importante porto 
fluvial e marítimo no sul da China. Com 2.800 anos, é uma 
cidade importante histórica e culturalmente. È banhada 
pelo Mar da China meridional, próxima a Hong Kong e 
a Macau. Com mais de 3 milhões de habitantes, é a ter-
ceira cidade mais populosa da China. Traslado ao hotel. 
Acomodação.

DIA 10 GUANGZHOU   HONG KONG MP
Café da manhã. De manha visitaremos o Templo da Família 
Chen, famosa por seu estilo arquitetônico e por sua deco-

SAÍDAS
Segundas, Quintas-feiras e Sábados. 
Terças-feiras (Abril a Outubro).

ração autóctone, com una superfície de 10.000 m2, é o me-
lhor lugar para que os turistas conheçam a típica arquite-
tura, a Praça Huacheng (onde encontramos a Torre de TV) 
e o conhecido mercado Quingping con grande variedade 
de produtos, artesanato e chá. Almoço. Pela tarde, trasla-
do ao porto de “Ping Zhou” para embarcar em um ferry 
até Hong Kong. A pérola mais espléndida do Sul da Chi-
na. Nesta metrópole cativante, as luzes deslumbram com 
suas mensagens. Resplandecentes arranha-céus de vidro 
olham de cima os templos centenários. Aquí se pode ver o 
moderno junto ao antigo. Traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 11 HONG KONG 
Café da manhã. Visita à cidade, incluindo o Caís dos Pes-
cadores de Aberdeen, antigamente um tranquilo povoado 
de pescadores, e agora foi convertido em uma próspera 
cidade conhecida por seus magníficos restaurantes flu-
tuantes; a Baía de Repulse, onde se encontra uma das 
praias mais populares de Hong Kong, e o Pico Victoria, 
convertido na zona residencial mais prestigiosa da Ilha já 
que desde o seu cume temos uma vista impressionante de 
360° sobre quase todo o território, vendo ao longe as ilhas 
do Mar do Sul da China. Tarde livre em Hong Kong, cidade 
com uma mistura única de Oriente e Ocidente, com as raí-
zes chinesas e o patrimônio colonial britânico, sofisticação 
ultramoderna e antigas tradições. Uma das cidades mais 
diversas e ambientadas do mundo. Hong Kong está cheia 
de energia e dinamismo, mas ao mesmo tempo, também 
é possível encontrar paz e tranqüilidade. Acomodação.

DIA 12 HONG KONG 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião 
de retorno ou conectar com outro dos nossos itinerários. 
Fim dos nossos serviços. ■

9350 - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 24 Agosto 2019 3.505 3.370 4.720
26 Agosto ao 9 Dezembro 2019 3.565 3.430 4.785
12 ao 23 Dezembro 2019 3.940 3.850 5.430
26 Dezembro 2019 ao 29 Fevereiro 2020 3.610 3.475 4.930
2 ao 31 Mazo 2020 3.670 3.535 4.990
Crianças até 11 anos: 10% desconto em Triplo.
Iti. 9350-A China ao Completo em trem (2ª Classe) Bei-
jing / Xian, desconto de 100 USD por pessoa.
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Arco tradicional Torii · Miyajima

Torre de Tóquio

Tóquio

Nikko

Quioto

Osaka

JAPÃO

Nara2

3

9406 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
Saídas Verde 2.030 1.995 2.685 2.255 2.195 3.205
Saídas Negro 2.130 2.100 2.985 2.350 2.280 3.400
Saídas Azul 2.330 2.290 3.420 2.580 2.515 3.975
Saídas Vermelho 2.455 2.425 3.660 2.650 2.580 4.150
Itinerário 9406-A com Excursão a Hakone, suplemento de 230 USD por pessoa (mínimo 6 pessoas). 
Crianças até 10 anos, 10% de desconto em Triplo.

ITI 9406 / 9406-B

DIA 3 TÓQUIO 
Café da manhã. Dia livre para seguir conhecendo esta 
fascinante cidade. Se deseja-o, pode realizar uma vi-
sita opcional a Hakone (com almoço), onde se visita 
o Parque Nacional. Durante a visita, se realiza-se um 
passeio em barco pelo lago Ashi, com umas belas vis-
tas do Monte Fuji, e subida em teleférico até o Monte 
Komagatake (1.357 m). Quando o céu está sem nuvens, 
pode ser apreciado uma maravilhosa vista de Monte 
Fuji e do lago (em ocasiões não pode ser realizado o 
passeio em barco e teleférico por causas climáticas). 
Acomodação. 

DIA 4 TÓQUIO   QUIOTO (Nara) MP
Café da manhã. Entrega da bagagem que se transporta 
separadamente de caminhão ao hotel de Quioto (prepa-
rar uma bagagem de mão para a noite). Traslado com 
as sistência à estação de trem para pegar o trem bala 
(sem assistência), Chegada à estação e encontro com 
o guia de língua hispana para realizar a visita de Nara, 
uma das cidades mais antigas de Japão, com maravi-
lhosas construções das que se visita: o Templo Budista 
de Todaiji e seu enorme Buda Gigante e o Parque dos 
Ciervos Protegidos e o Santuário Sintoísta de Kasuga. Al-
moço em restaurante local. Traslado ao hotel em Quioto. 
Acomodação.

DIA 5 QUIOTO (Fushimi - Inari)
Café da manhã. Pela manhã, visita do fantástico Santuário 
de Fushimi Inari, o principal santuário xintoísta dedicado 
ao espírito de Inari (deusa do arroz) e conhecido pelos 
milhares de toris (arco tradicional japonês) que marcam 
o caminho para o santuário. Visita do Templo Kinkakuji, 
famoso pelo seu Pavilhão Dourado (construído em 1.397 
e recoberto por laminas de ouro, Patrimônio da Hu-
manidade), e o Castillo de Nijo, com uma superfície de 
275.000 m2, está composto por vários edifícios e faz par-
te dos monumentos históricos da antiga Quioto que são 
Patrimônio da Humanidade pela Unesco. O tour finaliza 
no centro de Quioto, junto à estação, onde se encontram 
várias lojas e restaurantes. Tarde livre e regresso individual 
ao hotel. Acomodação.

DIA 6 QUIOTO - OSAKA 
Café da manhã. Traslado com assistência ao aeroporto de 
Narita o Haneda em transporte de linha shuttle. Fim dos 
nossos serviços. ■

DIA 1 TÓQUIO 
Chegada ao aeroporto de Narita ou Haneda, assistência e 
traslado ao hotel em airport Shuttle Bus. Traslado ao hotel 
com assistência. Resto do dia livre. Acomodação.

DIA 2 TÓQUIO MP
Café da manhã. Visita da cidade: o Templo de Asaku-
sa Kanon (Senso-ji), o mais antigo de Tóquio com seu 
arcada comercial de Nakamise, o templo está dedicado 
à Deusa Kanon (Deusa da Misericordia), continuação 
pelo moderno bairro Odaiba, desde onde temos uma 
vista espetacular da baía de Tóquio e o Rainbow Bridge. 
Almoço em um restaurante local e percurso em barco 
pela baía. Para finalizar, visitaremos o bairro de Shibuya 
onde se encontra o famoso cruze, a interseção mais fa-
mosa do mundo, em onde milhares de pessoas cruzam 
em todas direções. O tour finaliza em Shibuya, onde é 
possível ir de shopping já que há milhares de pequenas 
lojas e também grandes armazéns. É uma zona muito 
animada na noite japonesa. Regresso individual ao hotel. 
Acomodação. 

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Traslados aeroporto-hotel-aeroporto em linha regular com 
assistente de língua hispana.

·  5 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
·  Refeições conforme itinerário.
·  Passagem de trem bala de Tóquio a Quioto na classe Turista.
·  Visitas indicadas no itinerário em veículos adaptados ao 
número de pessoas.

·  Guias locais de língua hispana para as visitas indicadas.
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Ver informações de bagagem de mão no itinerário
·  IMPORTANTE: A excursão opcional é operativa com um 
mínimo de 6 pessoas e deve ser contratada no momento da 
reserva do tour. Não é possível contratar no destino já que 
deve ser reservada com antecedência.

·  Ver informações na página 185.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Tóquio Shinagawa Prince 3*S (Tentação) 
 Grand Prince New Takanawa 4* (Seleção)
Quioto Righa Royal (Standard) 4* (Tentação) 
 Karasuma Quioto 3*S (Tentação) 
 Righa Royal (Superior) 4* (Seleção) 
 Nikko Princess 4* (Seleção)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

9406  

Descobrindo Japão
6 dias / 2 refeições   desde

 2.030$

SAÍDAS
ABR 15 29 NOV 11 25
MAI 6 20 DEZ 16
JUN 3 17 JAN ‘20 27
JUL 15 29 FEV ‘20 24
AGO 12 26 MAR ‘20 9 23
SET 9 16
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Bosque de bambu de Arashiyama · Quioto

Tóquio

HakoneMt. FujiQuioto

Osaka
Nara

JAPÃO

3

3

SAÍDAS
ABR 2 5 9 12 16 19
MAI 7 10 14 17 21 24 28 31
JUN 4 7 11 14 18 21 25 28
JUL 2 5 9 16 19 23 26 30
AGO 6 13 20 23 27 30
SET 3 6 10 17 24 27
OCT 1 4 8 15 25 29
NOV 5 12 19 26
DEZ 3 10 17 20
JAN ‘20 7 21
FEV ‘20 4 18
MAR ‘20 3 10 13 17 20 24 27 31

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Traslados aeroporto-hotel-aeroporto em linha regular sem 
assistente de língua hispana.

·  Assistência de língua hispana na chegada no aeroporto.
·  6 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
·  Refeições conforme itinerário.
·  Passagem de trem bala de Tóquio a Quioto na classe Turista.
·  Visitas indicadas no itinerário em veículos adaptados ao 
número de pessoas.

·  Guias locais de língua hispana para as visitas indicadas.
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Ver informações de bagagem de mão no itinerário.
·  IMPORTANTE: a excursão opcional a Hiroshima é operativa 
com um mínimo de 2 pessoas e deve ser contratada no 
momento da reserva do tour. Não é possível contratar no 
destino já que deve ser reservada com antecedência.

·  Iti. 9405-S Japão Essêncial e Espiritual, consultar em  
www.specialtours.com.

·  Ver informações na página 185.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Tóquio New Otani Garden Tower 4* (Seleção / Seleção Plus)
Quioto Quioto Tokyu Standard 4* (Seleção) 
 Quioto Tokyu Premium 4* (Seleção Plus)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

1.000 estátuas do deus Kannon e o Bairro de Gion, na 
zona antiga, onde moram a maioria das guei xas de Quio-
to. Finalizaremos por volta das 17h30. Retorno ao hotel e 
Acomodação.

DIA 6 QUIOTO 
Café da manhã. Día livre para aproveitar para realizar 
uma excursão para Hiroshima para conhecer o Parque 
Memorial da Paz com a Cúpula da Bomba Atômica ou 
Cupula Genbaku (Patrimônio da Humanidade) e o San-
tuário Xintoísta de Itsukushima em Miyajima com a famo-
sa porta “Tori” sobre o mar, Patrimônio da Humanidade. 
Acomodação.

DIA 7 QUIOTO - OSAKA 
Café da manhã. Encontro com um chófer de MK Skygate 
Shuttle para o traslado (sem assistência) ao aeroporto de 
Osaka (Itami o Kansai). Fim dos nossos serviços. ■

POSSIBILIDADE DE INCLUIR HIROSHIMA E MIYAJIMA O DIA 6:

9405-B

7 dias / 2 refeições desde
 2.775$

DIA 6 QUIOTO (Hiroshima e Miyajima) 
Café da manhã. Às 7h30, reunião no lobby e saída com 
assistente em espanhol no ônibus shuttle do hotel à esta-
ção de Quioto. Saída em trem para Hiroshima. Visita em 
espanhol à ilha sagrada de Mijayima (de trem, a 50 Km 
de Hiroshima), com o Santuário Itsukusima com a famosa 
porta “Tori” sobre o mar, Patrimônio da Humanidade; em 
Hiroshima, a famosa porta ou “Tori”, o Parque Memorial da 
Paz com a Cúpula da Bomba Atômica ou Cupula Genbaku 
(também Patrimônio da Humanidade). O parque contém 
outros monumentos: a Llama e Portas da Paz, etc. As visi-
tas se realizam de transportes públicos e podem modificar 
sua ordem. Ao finalizar, retorno para Quioto de trem com 
chegada ás 20h00 e fim do tour na estação. Retorno ao 
hotel por conta própria. Acomodação.

DIA 1 TÓQUIO 
Chegada no aeroporto de Narita. No aeroporto de Narita 
será recebido por um assistente que lhe acompanhará até 
o ponto de encontro com o ônibus regular do aeropor-
to. Traslado ao hotel sem assistência. Resto do dia livre. 
Acomodação.

DIA 2 TÓQUIO 
Café da manhã. Às 8h20, reunião no lobby e visita de 
meio dia da cidade, incluindo o Sepulcro de Meij, a Praça 
do Palácio Imperial e o Templo de Asakusa Kannon, com 
sua galeria comercial Nakamise. A visita finaliza no Bairro 
de Ginza, o distrito comercial mais famoso do Japão, com 
suas amplias avenidas e numerosas lojas e cafés. Ao fina-
lizar a visita, poderão retornar ao hotel individualmente 
ou aproveitar a tarde livre para caminhar pelas ruas de 
Tóquio. Acomodação.

DIA 3 TÓQUIO (Hakone - Mt. Fuji) MP 
Café da manhã. Às 7h50, reunião no lobby e visita com 
guia em espanhol á Hakone e o Vale de Owakudani. Du-
rante a excursão, se realizará um passeio de barco pelo 
lago Ashi, com lindas vistas ao Monte Fuji, visita do Museu 
ao Ar Livre de Hakone Quando o céu está limpo, se pode 
apreciar uma maravilhosa vista do Monte Fuji e do lago 
(no caso de não se poder realizar o passeio de barco e por 
motivos climáticos, se visitará o Santuário Hakoni-Jinja e 
Hakone Sekishoato, reconstrução de um posto de controle 
em uma estrada medieval). Almoço em um restaurante 
local. Retorno ao hotel em Tóquio. Acomodação.

DIA 4 TÓQUIO   QUIOTO (Nara) 
Café da manhã. Entregas das bagagens que se trasla-
dam separadamente de caminhão (incluído 1 mala por 
pessoa) ao hotel em Quioto. Às 8h30, reunião no lobby 
e traslado com assistente em espanhol à estação de Tó-
quio para pegar o trem bala Nozomi. Chegada em Quioto 
e encontro com o guia em espanhol para realizar a excur-
são para Nara. Ao sair no distrito Fushimiku de Quioto e 
na colina de Inari, visita ao Santuário de Fushimi Inari, 
o principal santuário Xintoista dedicado á deusa Inari e 
conhecido pelos milhares de toriis (arco japonés) que 
marcam o caminho até o santuário. Continuação para 
Nara, uma das ciudades mais antigas de Japão, com 
maravilhosas construções das que se visitam: o Templo 
Budista de Todaiji e seu enorme Buda Gigante e o Par-
que dos Veados Sagrados. Traslado ao hotel de Quioto. 
Acomodação.

DIA 5 QUIOTO MP 
Café da manhã. Às 8h20, reunião no lobby e visita com-
pleta da cidade: o Templo Kinkakuji conhecido por seu 
Pavilhão Dourado (construído em 1.397 e recoberto 
com lâminas de ouro) o frondoso bosque de bambú em 
Arashiyama com o Templo Tenryuji, conhecido como o 
“Templo Celestial do Dragão” que conta com um extra-
ordinário jardim zen. Almoço em um res taurante local. 
Visita do Templo Budista de Sanjusangen do, que com as 

9405  

Japão Essencial
7 dias / 2 refeições   desde

 2.175$

ITI 9405 / 9405-B

PREÇOS EM USD POR PAX 9405 - JAPÃO ESENCIAL 9405-B - JAPÃO ESENCIAL + HIROSHIMA

SELEÇÃO SELEÇÃO PLUS SELEÇÃO SELEÇÃO PLUS

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
Saídas Verde 2.175 2.030 2.935 2.320 2.175 3.215 2.775 2.630 3.535 2.920 2.775 3.815
Saídas Negro 2.330 2.175 3.235 2.465 2.320 3.735 2.935 2.775 3.840 3.070 2.920 4.335
Saídas Azul 2.550 2.400 3.610 2.695 2.540 4.180 3.150 3.005 4.210 3.295 3.140 4.785
Saídas Vermelho 2.695 2.550 3.900 2.840 2.695 4.470 3.295 3.150 4.505 3.440 3.295 5.075
Crianças até 10 anos, 10% de desconto em Triplo.
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Monte Fuji desde o lago · Japão

Ponte da baia · Tóquio

Tóquio

HakoneQuioto

Osaka
Nara

JAPÃO

1

2

2

1

ITI 9417

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Traslados aeroporto-hotel-aeroporto em linha regular com 
assistente de língua hispana.

·  Assistência de língua hispana na chegada no aeroporto.
·  6 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
·  Refeições conforme itinerário.
·  Passagem de trem bala de Quioto a Odawara na classe Turista.
·  Visitas indicadas no itinerário em veículos adaptados ao 
número de pessoas.

·  Guias locais de língua hispana para as visitas indicadas 
exceto em os trajetos em trem bala e os días livres.

·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Ver informações de bagagem de mão no itinerário.
·  No Produto Luxo não há disponibilidade de Triplos, o preço 
corresponde a 1 Duplo + 1 Single, mas em Ryokan de Hakone 
será 1 quarto com 2 camas e uma terceira em futon no tatami.

·  No Produto Tentação não podemos garantizar os quartos 
Triplos, quando não ofereçeremos un quarto Duplo + Single. 

·  Ver informações na página 185.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Osaka Monterey La Seur Osaka 3* (Tentação) 
 New Otani (Std. R.) 4* (Seleção) 
 New Otani (Large R.) 4* (Luxo)
Quioto Karasuma (Std R.) / Monterrey 3* (Tentação) 
 Nikko Princess / Okura (Std. R.) 4* (Seleção) 
 Nikko Princess (Dlx. R.) 4* (Luxo) 
 Okura (Sup. R.) 4* (Luxo)
Hakone Sengokuhara Prince (Std. R.) 4* (Tentação) 
 Yumoto Fujiya / Resorpia 4* (Tentação) 
 Sengokuhara Prince (Prm. R.) 4* (Seleção) 
 Laforet / Yumoto Fujiya (Sup.) 4* (Seleção) 
 Kowakien Tenyu / Ryuguden  4*S (Luxo)
Tóquio Shinjuku Washinton 3* (Tentação) 
 Hyatt Regency (Std. R.) 4*S (Seleção) 
 Park Hyatt Tóquio 4*S (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

DIA 3 QUI QUIOTO MP
Café da manhã. Por volta das 08h15, visita da antiga capi-
tal do Japão para conhecer o Jardim do Templo Tenruyji, 
o bosque de bambu de Arashiyama, o Templo Kinkakuji 
(Pavilhão Dourado) e o Castelo de Nijo. Fim da visita e 
Almoço em um restaurante local. Tarde livre. Retorno indi-
vidual ao hotel. Acomodação.

DIA 4 SEX QUIOTO   HAKONE PC
Café da manhã. Entrega da bagagem que se transporta 
separadamente no caminhão ao hotel em Tóquio (prepa-
rar uma bagagem de mão para a noite em Hakone). Às 
07h40, reunião no lobby e traslado à estação de trans-
porte público com assistência em espanhol. Saída de trem 
bala Jr Hikari para Odawara (sem assistente). Ao chegar, 
recepção pelo guia em espanhol e visita ao Parque Nacio-
nal de Hakone, para realizar um percurso pelo lago Ashi 
e continuação, subiremos de teleférico ao Monte Koma-
gatake (dependendo das condições climáticas, o mini 
cruzeiro e a subida de teleférico podem ser substituídas 
por outras excursões). Almoço em um restaurante local e 
traslado ao hotel. Jantar e Acomodação.

DIA 5 SÁB HAKONE   ÓQUIO MP
Café da manhã. Às 09h00, reunião no lobby e saída para 
Tóquio pela estrada. Ao chegar, visita da cidade para  
conhecer o Santuário Xintoísta de Meiji no impressionante 
Parque Yoyogui e o Templo Asakusa Kannon, o mais anti-
go de Tóquio com a rua comercial de Nakamise e a Torre 
de Tóquio. Almoço em um restaurante local. Tarde libre. 
Acomodação.

DIA 6 DOM TÓQUIO 
Café da manhã. Dia libre em Tóquio, que foi fundada em 
1.457 com o nome de Edo, e se converteu em um quartel 
general de Ieyasu, o primeiro do clã de shoguns ou se-
nhores guerreiros. A cidade foi rebatizada como Tóquio 
(que significa Capital Oriental) em 1.868. Pode percorrer 
os bairros da cidade: Marunichi, Ginza, Asakusa, etc. ou a 
Baía de Tóquio. Acomodação.

DIA 7 SEG TÓQUIO 
Café da manhã. Traslado ao Aeroporto Internacional de 
Narita com assistente de língua espanhola. Fim dos nos-
sos serviços. ■

DIA 1 TER OSAKA 
Chegada ao Aeroporto Internacional de Kansai. Depois 
de passar pela Imigracao, recepção e traslado em serviço 
shuttle ao hotel com assistencia em espanhol. Restante do 
dia livre. Acomodação.

DIA 2 QUA OSAKA - NARA - QUIOTO MP
Café da manhã. Por volta das 9h00, reunião no lobby para 
realizar a visita da cidade e conhecer o Castelo de Osaka 
(exterior). Depois, saída para Nara para conhecer o Tem-
plo Todaiji com a imagem enorme do Buda e o Parque dos 
Veados Sagra dos. Almoço em um restaurante local.. Saída 
para Quioto e visita do santuário Fusimi Inari. Chegada ao 
hotel em Quioto. Acomodação.

9417  

Lendas de Japão
7 dias / 5 refeições   desde

 2.485$

9417 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
Saídas Verde 2.485 2.455 3.295 3.005 2.935 4.045 3.880 4.410 5.500
Saídas Negro 2.640 2.610 3.440 3.130 3.100 4.315 4.005 4.460 5.730
Saídas Azul 2.785 2.745 3.650 3.440 3.410 4.795 4.360 5.025 6.405
Saídas Vermelho 2.975 2.935 3.900 3.590 3.535 5.025 4.730 5.480 7.000
Crianças até 10 anos, 10% desconto em Triplo.
Em produto Luxo não há Triplos. O preço corresponde a 1 Duplo + 1 Single.

SAÍDAS
ABR 2 9 16 23 30 OUT 1 8 15 22 29
MAI 7 14 21 28 NOV 5 12 19 26
JUN 4 11 18 25 DEZ 3 17
JUL 2 9 16 23 30 JAN ‘20 14 28
AGO 6 13 20 27 FEV ‘20 11 25
SET 3 10 17 24 MAR ‘20 3 10 17 24 31
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Salão do Fênix em Templo Byodo-in · Quioto

Tóquio

Hakone

Takayama

Quioto

Shirakawago

Osaka
Nara

JAPÃO

1

1

2

3
1

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Osaka Vischio / Hearton Nishi-Umeda 3* (Tentação) 
 Rihga Royal (West Wing) 4* (Seleção) 
 Imperial Osaka 4* (Seleção) 
 Rihga Royal (Tower Wing) 4* (Luxo) 
 Imperial Osaka (Sup.) 4* (Luxo)
Quioto Myyako Hachijo 3* (Tentação) 
 Gran Via (Std.) 4* (Seleção) 
 Gran Via 4* (Luxo) 
Takayama Green Hotel Main / B. Western 4* (Tentação) 
 Green Tenryo-Kaku / Associa Resort 4* (Seleção) 
 Green Tenryo-Kaku / Associa Resort 4* (Luxo) 
Hakone Yumoto Fujiya (Std. R.) 4* (Tentação) 
 Yumoto Fujiya (hab. jap.) 4* (Seleção) 
 Ryokan Setsugetsuka (hab. jap.) 4*S (Luxo) 
 Kowakien Tenyu 4*S (Luxo) 
Tóquio Shinagawa Prince / Toshi Center 3* (Tentação) 
 New Otani Garden Tower (Std.) 4*S (Seleção) 
 Cerulean Tower Tokyu 4*S (Seleção) 
 New Otani Garden Tower (Dlx.) 4*S (Luxo) 
 Cerulean Tower Tokyu (Sup.) 4*S (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

9430 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
Saídas Verde 3.320 3.275 4.130 3.815 3.715 5.250 4.670 5.220 6.355
Saídas Negro 3.565 3.515 4.400 3.995 3.890 5.670 4.795 5.440 6.760
Saídas Azul 3.840 3.805 4.730 4.265 4.150 6.055 5.250 6.135 7.915
Saídas Vermelho 3.930 3.900 4.890 4.380 4.275 6.280 5.365 6.165 7.790
Itinerário 9430-B com Excursão a Hiroshima, suplemento de 510 USD por pessoa.
Crianças até 10 anos, 10% desconto em Triplo.
Em produto Luxo não há Triplos. O preço corresponde a 1 Duplo + 1 Single.

SAÍDAS
ABR 2 3 5 6 9 10 12 13 16 17 19 23 24 26 30
MAI 1 3 7 8 10 14 15 17 21 22 24 28 29 31
JUN 4 5 11 12 18 19 25 26
JUL 2 3 5 7 9 10 12 14 16 17 19 21 23 24 26 28 30 31
AGO 2 4 6 7 9 11 13 14 16 20 21 23 27 28 30
SET 3 4 6 8 10 11 13 17 18 20 24 25 27
OUT 1 2 4 8 9 11 15 16 22 23 25 29 30
NOV 5 12 19 26
DEZ 10 24
JAN ‘20 14 28
FEV ‘20 11 25
MAR ‘20 3 10 11 17 18 20 24 25 27 31

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Traslados aeroporto-hotel-aeroporto em linha regular com 
assistente de língua hispana.

·  Assistência de língua hispana na chegada no aeroporto.
·  8 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
·  Refeições conforme itinerário.
·  Passagem de trem bala de Quioto-Nagoya-Odawara na 
classe Turista.

·  Visitas indicadas no itinerário com guias locais de língua 
hispana (exceto nos trajetos de trem bala e os días livres)  
em veículos adaptados ao número de pessoas.

·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Ver informações de bagagem de mão no itinerário
·  IMPORTANTE: A excursão opcional é operativa com um 
mínimo de 2 pessoas e deve ser contratada no momento da 
reserva do tour. Não é possível contratar no destino já que 
deve ser reservada com antecedência.

·  Ver informações na página 185.

à estação de Nagoya para pegar o trem bala até Odawara 
(sem guia). Recepção pelo assistente em espanhol e tras-
lado ao hotel. Jantar e Acomodação.

DIA 7 HAKONE - TÓQUIO  MP 
Café da manhã. Às 9h00, reunião no lobby e saída com 
nosso guia para visitar o Parque Nacional de Hakone: um 
percurso de barco pelo lago Ashi onde se desfrutará de 
uma magnífica vista do Mt. Fuji (se o tempo permitir) e 
subida de teleférico ao Monte Komagatake (por condi-
ções climatológicas, estas visitas podem ser substituídas 
por outras excursões). Almoço em um restaurante local 
e saída para Tóquio. Ao chegar, visita da Torre de Tóquio. 
Acomodação.

DIA 8 TÓQUIO MP 
Café da manhã. Às 8h30, reunião no lobby. Visita do Tem-
plo Asakusa Kannon, o mais antigo de Tóquio, com a rua 
comercial de Nakamise, o bairro Daiba e um pequeno 
passeio de barco. Almoço em um restaurante local. Tarde 
livre. Retorno individual ao hotel. Acomodação.

DIA 9 TÓQUIO 
Café da manhã. Traslado ao Aeroporto Internacional de 
Narita com assistente de língua espanhola. Fim dos nos-
sos serviços. ■

DIA 1 OSAKA 
Chegada ao aeroporto Kansai. Após os trâmites de imigração 
e aduana, recepção e traslado (bus Shuttle) até o hotel com 
assistência em espanhol. Resto do dia livre. Acomodação.

DIA 2 OSAKA - NARA - QUIOTO MP 
Café da manhã. Ás 9h00, reunião no lobby para realizar 
a visita da cidade e conhecer o Observatório ou Jardim 
Flutuante no Edifício Umeda Sky e o Castelo de Osaka 
(exterior). Saída para Nara para conhecer o Templo To-
daiji com a imagem enorme do Buda e o Parque dos 
Veados Sagrados. Almoço. Pela tarde, saída para Quio-
to e visita do santuário Fusimi Inari. Traslado ao hotel. 
Acomodação.

DIA 3 QUIOTO MP 
Café da manhã. Por volta das 8h15, visita da antiga capi-
tal do Japão para conhecer o Castelo de Nijo, o Templo 
Kinkakuji (Pavilhão Dourado) e o Santuário Xintoísta de 
Heian. Final da visita e Almoço em um restaurante local. 
Tarde livre para conhecer esta cidade de inúmeros tem-
plos. Retorno individual ao hotel. Acomodação.

DIA 4 QUIOTO 
Café da manhã. Día livre. Possibilidade de realizar uma 
excursão opcional a Hiroshima. Acomodação.

Tour opcional a Hiroshima e Miyajima iti. 9430-B: 
Café da manhã. Traslado a pé à estação de Quioto com 
o guia em espanhol (desde os hotéis do produto Sele-
ção e Luxo. Passageiros em produto Tentação deverão 
ter presentação em o hotel Gran Via por conta propia). 
Saída no trem bala (Shinkansen) na classe turista para 
Hiroshima. Ao chegar, visita em transporte público para 
conhecer o Parque Comemorativo da Paz e a Cúpula da 
Bomba Atômica e o Santuário Xintoísta de Itsukushima 
em Miyajima. Almoço no restaurante local e retorno de 
trem para Quioto. O tour finaliza na estação ferroviária. 
Acomodação.

DIA 5 QUIOTO   NAGOYA - MAGOME - TSUMAGO - TAKAYAMA PC 
Café da manhã. Entrega da bagagem que se transporta 
separadamente no caminhão ao hotel em Quioto (é ne-
cessário preparar uma bagagem de mao para 2 noites). Às 
7h20, reunião no lobby e traslado em espanhol à estação 
para sair para Nagoya no trem bala (Shinkansen) de Jr 
Nozomi (o trajeto se realizará sem guia). Almoço em caixa 
tipo Picnic. Chegada em Nagoya e visita dos povoados de 
Magome e Tsumago na antiga estrada Nakasendo. Saída 
para Takayama pela estrada para visitar a rua antiga de 
Kami-Sannmomachi. Chegada ao hotel. Jantar típico ja-
ponês e Acomodação.

DIA 6 TAKAYAMA - SHIRAKAWAGO - NAGOYA - HAKONE PC 
Café da manhã. Por volta das 7h45, reunião no lobby e 
saída com nosso guia para Shirakawago para a visita de 
suas casas tradicionais Gassho- Zukiri, Patrimônio da Hu-
manidade pela UNESCO. Almoço em restaurante. Traslado 

9430  

Grande Japão (9 dias)
9 dias / 8 refeições   desde

 3.320$

ITI 9430
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Distrito Higashiyama · Quioto

Ponte da baia · Tóquio

Tóquio

Hakone
Nagoya

Takayama

Quioto

Shirakawago

Osaka
Nara

JAPÃO

1

1

3

1
3

ITI 9430-A / 9430-C / 9430-D / 9430-E

DIA 3 QUIOTO MP
Café da manhã. Por volta das 8h15, visita da antiga capi-
tal do Japão para conhecer o Castelo de Nijo, o Templo 
Kinkakuji (Pavilhão Dourado) e o Santuário Xintoísta de 
Heian. Final da visita e Almoço em um restaurante local. 
Tarde livre para conhecer esta cidade de inúmeros tem-
plos. Retorno individual ao hotel. Acomodação.

DIA 4 QUIOTO 
Café da manhã. Día livre. Possibilidade de realizar uma 
excursão opcional a Hiroshima. Acomodação.

Tour opcional a Hiroshima e Miyahima iti. 9430-E / 9430-D:
Café da manhã. Traslado a pé à estação de Quioto com 

DIA 1 OSAKA 
Chegada ao aeroporto Kansai. Após os trâmites de imi-
gração e aduana, recepção e traslado (bus Shuttle) até 
o hotel com assistência em espanhol. Resto do dia livre. 
Acomodação.

DIA 2 OSAKA - NARA - QUIOTO MP
Café da manhã. Ás 9h00, reunião no lobby para realizar 
a visita da cidade e conhecer o Castelo Osaka (exte-
rior). Saída para Nara para conhecer o Templo Todaiji 
com a imagem enorme do Buda e o Parque dos Vea-
dos Sagrados. Almoço . Pela tarde, saída para Quioto 
e visita do Santuário Fusimi Inari. Traslado ao hotel. 
Acomodação.

9430-A  9430-C  9430-D  9430-E

Grande Japão (10 dias)
10 dias / 8 refeições     desde

 3.420$
o guia em espanhol (desde os hotéis do produto Seleção 
e Luxo, hoteis Tentação se apresentam no hotel Gran via 
por conta própia). Saída no trem bala (Shinkansen) na 
classe turista para Hiroshima. Ao chegar, visita de trans-
porte público (trem, ferry ou tranvía) para a ilha sagrada 
de Miyajima (50 Km de Hiroshima) e o Santuário Xintoísta 
de Itsukushima de Shinto conhecido pelo Grande “Tori” 
sob o mar, Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.; 
em Hiroshima o Parque Comemorativo da Paz e a Cúpula 
da Bomba Atômica ou Cupula Genbaku (patrimônio da 
Humanidade desde 1.996). Almoço no restaurante local e 
retorno de trem para Quioto. O tour finaliza na estação 
ferroviária. Acomodação.

DIA 5  QUIOTO   NAGOYA - MAGOME -  
TSUMAGO - TAKAYAMA PC

Café da manhã. Entrega da bagagem que se transporta 
separadamente no caminhão ao hotel em Quioto (é ne-
cessário preparar uma bagagem de mao para 2 noites). 
Às 7h20, reunião no lobby e traslado em espanhol à es-
tação para sair para Nagoya no trem bala (Shinkansen) 
de Jr Nozomi (o trajeto se realizará sem guia). Almoço 
em caixa tipo Picnic. Chegada em Nagoya e visita dos 
povoados de Magome e Tsumago na estrada velha 
Nakasendo. Saída para Takayama pela estrada para vi-
sitar a rua antiga de Kami-Sannmomachi. Chegada ao 
hotel. Jantar típico japonês e Acomodação.

DIA 6  TAKAYAMA - SHIRAKAWAGO - NAGOYA - HAKONE PC
Café da manhã. Ás 7h45, reunião no lobby e saída com 
nosso guia para Shirakawago para a visita das casas tra-
dicionais Gassho- Zukiri, Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO. Almoço em restaurante. Traslado à estação de 
Nagoya para pegar o trem bala até Odawara (sem guia). 
Recepção pelo assistente em espanhol e traslado ao hotel. 
Jantar e Acomodação.

DIA 7 HAKONE - TÓQUIO MP
Café da manhã. Às 9h00, reunião no lobby e saída com 
nosso guia para visitar o Parque Nacional de Hakone: um 
percurso de barco pelo lago Ashi onde se desfrutará de 
uma magnífica vista do Mt. Fuji (se o tempo permitir) e 
subida de teleférico ao Monte Komagatake (por condi-
ções climatológicas, estas visitas podem ser substituídas 
por outras excursões). Almoço em um restaurante local 
e saída para Tóquio. Ao chegar, visita da Torre de Tóquio. 
Acomodação.

DIA 8 TÓQUIO MP
Café da manhã. Às 8h30, reunião no lobby. Visita do Tem-
plo Asakusa Kannon, o mais antigo de Tóquio, com a rua 
comercial de Nakamise, o bairro Daiba e um pequeno 
passeio de barco. Almoço em um restaurante local. Tarde 
livre. Retorno individual ao hotel. Acomodação.

DIA 9 TÓQUIO 
Café da manhã. Día livre. Possibilidade de realizar uma 
excursão opcional a Nikko. Acomodação.
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Templo Dourado · Quioto

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Traslados aeroporto-hotel-aeroporto em linha regular com 
assistente de língua hispana.

·  Assistência de língua hispana na chegada no aeroporto.
·  9 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
·  Refeições conforme itinerário.
·  Passagem de trem bala de Quioto-Nagoya-Odawara na 
classe Turista.

·  Visitas indicadas no itinerário com guias locais de língua 
hispana (exceto nos trajetos de trem bala e os días livres)  
em veículos adaptados ao número de pessoas.

·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  SAÍDAS NÃO OPERATIVAS:
 -  Tentação não opera Sextas-feiras e Domingos, nem o 24 

Dezembro. 
 - Seleção e Luxo não operam o 5 Junho.
·  Em algumas saídas, a noite de Osaka poderá ser sustituida 
por Kobe.

·  Ver informações de bagagem de mão no itinerário.
·  IMPORTANTE: a excursão opcional é operativa com um 
mínimo de 2 pessoas e deve ser contratada no momento  
da reserva do tour. Não é possível contratar no destino  
já que deve ser reservada com antecedência.

·  Ver informações na página 185.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Osaka Vischio / Hearton Nishi-Umeda 3* (Tentação) 
 Rihga Royal (West Wing) 4* (Seleção) 
 Rihga Royal (Tower Wing) 4* (Luxo)
Quioto Miyako Hachijo  3* (Tentação) 
 Gran Via (Std.) 4* (Seleção) 
 Gran Via (Luxo) 4* (Luxo)
Takayama Green Hotel Main / Hida P. East Wing 4* (Tentação) 
 Green Tenryo-Kaku / Associa Resort 4* (Seleção) 
 Green Tenryo-Kaku / Associa Resort 4* (Luxo)
Hakone Yumoto Fujiya (Std. R.) 4* (Tentação) 
 Yumoto Fujiya (hab. japonesa) 4* (Seleção) 
 Ryokan Setsugetsuka (hab. japonesa) 4*S (Luxo)
Tóquio Shinagawa Prince / Toshi Center 3* (Tentação) 
 New Otani Garden Tower (Std.) 4*S (Seleção) 
 New Otani Garden Tower (Luxo) 4*S (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

Tour opcional a Nikko iti. 9430-C / 9430-D: 
Café da manhã. Excursão com guia em espanhol para 
Nikko. Visitando o Santuário Xintoísta de Toshugu, da pri-
meira etapa do período Edo, no qual trabalharam 15.000 
artesãos e carpinteiros. O estilo é uma mistura dos tem-
plos budistas, xintó e stupa, destacando seus edifícios 
coloristas. Os interiores estão enfeitados com laqueados, 
detalhadas esculturas de cor vivo e majestosos painéis 
pintados. Também o Lago Chuzenji no Parque Nacio-
nal e a Cascata Kegon, de 97 metros. A excursão inclui 
almoço em um restaurante local. Retorno para Tóquio. 
Acomodação.

DIA 10 TÓQUIO
Café da manhã. Traslado ao Aeroporto Internacional de 
Narita com assistente de língua espanhola. Fim dos nos-
sos serviços. ■

PREÇOS EM USD POR PAX 9430-A - GRANDE JAPÃO (10 Dias) 9430-E - GRANDE JAPÃO (10 Dias) + HIROSHIMA

TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
Saídas Verde 3.420 3.430 4.380 3.960 3.860 5.520 4.960 5.595 6.855 3.930 3.940 4.890 4.470 4.370 6.030 5.470 6.105 7.365
Saídas Negro 3.650 3.630 4.650 4.150 4.035 5.930 5.075 5.805 7.260 4.160 4.140 5.160 4.660 4.545 6.440 5.585 6.315 7.770
Saídas Azul 3.950 3.900 4.990 4.430 4.315 6.325 5.535 6.370 8.040 4.460 4.410 5.500 4.940 4.825 6.835 6.040 6.880 8.550
Saídas Vermelho 4.065 3.910 5.150 4.545 4.430 6.550 5.645 6.530 8.290 4.575 4.420 5.660 5.055 4.940 7.060 6.155 7.040 8.800
Itinerário 9430-D com Excursão a Hiroshima e Nikko, suplemento 780 USD por pessoa.
Itinerário 9430-C com Excursão a Nikko, suplemento de 270 USD por pessoa.
Crianças até 10 anos, 10% desconto em Triplo. Em produto Luxo não há Triplos. O preço corresponde a 1 Duplo + 1 Single.

SAÍDAS
ABR 2 3 5 6 9 10 12 13 16 17 19 23 24 26 30
MAI 1 3 7 8 10 14 15 17 21 22 24 28 29 31
JUN 4 5 11 12 18 19 25 26
JUL 2 3 5 7 9 10 12 14 16 17 19 21 23 24 26 28 30 31
AGO 2 4 6 7 9 11 13 14 16 20 21 23 27 28 30
SET 3 4 6 8 10 11 13 17 18 20 24 25 27
OUT 1 2 4 8 9 11 15 16 22 23 25 29 30
NOV 5 12 19 26
DEZ 10 24
JAN ‘20 14 28
FEV ‘20 11 25
MAR ‘20 3 10 11 17 18 20 24 25 27 31
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Templo Seigan Toshi · Katsuura

Rochas Meoto Iwa · Ise Toba
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Hakone

1

2 1 +

2 1

ITI 9470 / 9470-S

Nijo, também vamos passar pelo Bairro das Geishas de 
Gion com as suas ruas estreitas e as casas térreas de ma-
deira de estilo japonês clássico. Chegada ao hotel entre as 
18h e as 19h. Acomodação.

DIA 4 SEX QUIOTO
Café da manhã. Dia livre para actividades a seu gosto ou 
disfrutar da cidade por conta própria. Poderá realizar uma 
excursão opcional à cidade de Hiroshima. Acomodação.

Tour opcional a Hiroshima itis. 9470-B e 9470-SB:
Café da manhã. Às 07h30 da manhã reunião no lobby 
com um assistente de fala hispana que nos vai acompa-
nhar no shuttle bus desde o hotel até à estação de Quioto 
e saída em trem de Alta Velcidade Nozomi até Hiroshima. 
Visita em transporte público (trem ou eléctrico) à Ilha Sa-
grada de Miyajima (50 Km de Hiroshima), com o Santuário 
Itsukushima de Shinto famoso pelo seu grande “Torii” no 
meio do mar, declarado Património da Humanidade pela 
UNESCO; em Hiroshima o Parque Comemorativo da Praz 
com a Cúpula da Bomba Atómica ou Cúpula Genbaku 
(Património da Humanidade desde 1996). Regresso a 
Kyoto em Comboio de Alta Velocidade Nozomi com che-
ga prevista às 20h e fim do tour. Regresso ao hotel por 
conta própria. Acomodação.

DIA 5 SÁB QUIOTO - SHIRAKAWAGO - GERO / TAKAYAMA PC
Café da manhã. Entrega das bagagens que se transpor-
tam separadamente por um camião até o hotel em Tokyo 
(é necessário preparar uma bagagem de mão para 2 
noites). Saída em direção a Shirakawago, em autocarro 
com guia (dependendo do número de participantes, este 
percurso pode ser feito em Comboio de Alta Velocidade 
sem guia até Nagoya e em autocarro privado até Shi-
rakawago). Chegada a Shirakawago para visitar o povo 
declarado Património da Humanidade pela UNESCO e 
famoso pelas casas de Gassho-Zukuri que têm este nome 
pela forma peculiar dos seus telhados muito verticais. Al-
moço em restaurante local. Saída em direção a Takayama 
para visitar o Yatai Kaikan (Sala de exposição das carroças 
tradicionais) e a rua antiga de Kami-Sannmomachi. Após 
terminar a visita, transfer até o hotel em Gero. Aproxima-
damente às 19h. Jantar e Acomodação.

DIA 6 DOM GERO - TSUMAGO   HAKONE MP
Café da manhã. Saída com o nosso guia em direção a Tsu-
mago (famosa pelas ruas bem conservadas e o ambien-
te Edo), para visitar as antigas casas dos samurais: Waki 
Honjin. Transfer até à estação de Nagoya oara embarcar 
no trem de Alta Velocidade até Odawara (este trajecto 
é feito sem guia). À chegada recepção por assistente de 
lingua hispana e transfer até o hotel em Hakone ou Atami, 
aproximadamente às 18h. Jantar e Acomodação.

DIA 7 SEG HAKONE - TÓQUIO MP
Café da manhã. Saída às 09h com o nosso guia para visitar 
o Parque Nacional de Hakone e realizar o percurso em bar-
co pelo Lago Ashi onde poderá disfrutar de uma magnífica 

DIA 1 TER OSAKA
Chegada ao Aeroporto Internacional de Kansai/Itami. De-
pois do processo burocrático de Imigração e Alfândega 
assistência por parte da nossa assistente de fala hispana. 
Acompanhamento até o Airport Bus Shuttle. Transfer (bus 
shuttle) sem assistência. Chegada à cidade: Hotel Monte-
rey Grasmere, o transfer desde o terminal do Airport Bus 
Shuttle na cidade realiza-se a pé com assistência; Hotel 
Sheraton Miyako chegada directa do Shuttle ao hotel. Res-
to do dia livre. Acomodação.

DIA 2 QUA OSAKA MP
Café da manhã. Às 09h visita à cidade para conhecer 
entre outros monumentos o Castelo de Osaka, o Obser-
vatório, o Jardim Flutuante, o Edifício Umeda Sky e o Mer-
cado Kuromon. Almoço em restaurante local. Regresso ao 
hotel, aproximadamente às 14h30. Tarde livre na terceira 
maior cidade do Japão, localizada na ilha principal de 
Honshu. Acomodação.

DIA 3QUI OSAKA - NARA - QUIOTO MP
Café da manhã. Entrega das bagagens que vão ser leva-
das à parte por um camião até Quioto. Saída as 09h até 
Nara para visitar o Templo Todaiji com a sua imagem enor-
me de Buda e o Parque dos Veados Sagrados. Almoço en 
restaurante local. Continuação até Quioto. À chegada va-
mos visitar a cidade incluindo o Templo Kinkikuji (Templo 
Dourado), um dos mais conhecidos de Kyoto e o Castelo 

9470  Japão Banzai
10 dias / 6 refeições     desde

 3.420$
vista do Monte Fuji (se o clima permitir) e visita do Museu 
ao Ar Livre (o primeiro inaugurado no Japão), com jar-
dins espléndidos onde poderemos disfrutar de esculturas 
modernas e contemporâneas, onde também se encontra 
o Museu Picasso com 300 obras, uma das coleções mais 
importantes. Almoço em restaurante local e saída em dire-
ção a Tóquio. Chegada aproximada às 19h. Acomodação.

DIA 8 TER TÓQUIO
Café da manhã. Às 08h20 saída para realizar uma visita de 
meio dia à cidade, incluindo o túmulo de Meij (dedicado 
ao ex imperador Mutsuhito), o exterior da Praça do Palácio 
Imperial e o Templo de Asakusa Kannon, com a sua arcada 
comercial Nakamise. A visita termina aproximadamente às 
13h no Bairro de Ginza, no districto comercial mais famoso 
do Japão, com as suas largas avenidas e numerosas lojas 
e cafés. Após terminar a visita, poderá regressar ao hotel 
individualmente ou aproveitar a tarde livre para caminhar 
pelas ruas de Tóquio. A cidade de Tóquio foi fundada em 
1.457, com o nome de Edo, que se converteu no quartel 
general de Leyasu, o primeiro do clan de Shoguns, ou se-
nhores guerreiros. A cidade voltou a ser batizada como 
Tóquio (significa Capital Oriental) em 1.868. Acomodação.

DIA 9 QUA TÓQUIO
Café da manhã. Dia livre para actividades pessoais. Pos-
sibilidade de realizar uma excursão opcional a Nikko em 
transporte público com guia de fala hispana. Acomodação.

Tour opcional a Nikko itis. 9470-C e 9470-SC:
Café da manhã. Às 08h saída em direção a Nikko em 
transporte público com guia de fala hispana para visitar o 
Santuário de Xintoísmo de Toshogu que forma parte dos 
templos e santuários de Nikko que são Património da Hu-
manidade pela UNESCO, com o seu Tori de Pedra de 1618 
e o edíficio de cinco andares. Continuamos com uma visita 
ao Lago Chuzenji, de origem vulcânica no Parque Nacional 
de Nikko. Terminamos a visita com a espectacular Cascata 
Kegon (elevador não incluido) com uma altura de 97 me-
tros, a sua água provém do Lago Chuzenji. Acomodação.

DIA 10 QUI TÓQUIO
Café da manhã. A nossa equipa no Japão vai-lhe entregar 
alguns dias antes, bilhetes de Shuttle Bus para o transfer 
individual ao aeroporto Narita ou Haneda que se faz sem 
assistência. Recomendamos-lhe que saia em direção aos 
aeroportos tanto de Narita e Haneda 4h antes. O Shuttle 
Bus tem os seguintes horários de operação. Narita: 06:30-
07:00-08:05-09:05-11:30-12:30-13:30-14:30-15:30-16:30. 
Haneda: 07:05-10:50-16:50-19:50. É importante ter em 
conta para a previsão da sua saída em direção ao aero-
porto o horário do seu vôo. Se o vôo sai depois das 19h30 
do aeroporto de Narita o depois das 12h da noite do ae-
roporto de Haneda e não pretende ir em algum horário 
do Shuttle anterior, pode solicitar um transfer adicional 
em taxi com chófer em inglês (sem assistência) com um 
sumplemento de 200 USD aprox. por pessoa e para um 
máximo de 2 pessoas por taxi. Fim dos nossos serviços. ■
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Cerimônia budista · Koyasan

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saidas garantidas com um minimo de 2 passageiros.
·  Tranfer aeroporto-hotel-aeroporto em serviço regular e em 
horários de acordo com o shuttle bus.

·  Assistente de lingua hispana à chegada ao aeroporto.
·  9 / 13 noites de acomodação nos hotéis indicados ou similares.
·  Refeições conforme itinerário.
·  Bilhete de trem em classe turística conforme indicado no 
itinerário.

·  Visitas indicadas no itinerário com guias locais de lingua 
hispana (excepto nos trajectos de trem de alta velocidade e 
nos dias livres) em veiculos adaptados ao numero de pessoas.

·  Seguro de viagem básico.

OBSERVAÇÕES
·  Ver informações de bagagem de mão no itinerário.
·  IMPORTANTE: As excursões opcionais funcionam com um 
minimo de 6 pessoas e têm de ser contratadas juntamente 
com a reserva do tour. Não é possivel contratar no destino.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Osaka Monterrey Grasmere 4* (Tentação) 
 Sheraton Myyako 4* (Seleção) 
Quioto Daiwa Roynet Ekimae 4* (Tentação) 
 Ana Crown Plaza 4* (Seleção) 
Takayama / Gero Associa Takayama 4* (Tentação / Seleção) 
 Suimeikan Gero 4* (Tentação / Seleção)
Hakone/Atami Resorpia (Std.) 4* (Tentação) 
 Resorpia (Sup.) 4* (Seleção) 
Tóquio New Otani Garden Tower 4* (Tentação) 
 New Otani The Main 4*S (Seleção) 
Ise Toba Toba International (Harbour V.) 4* (Tentação / Seleção)
Nahi Katsuura Katsuura Gyoen (H. Japonesa) 3*S (Tentação / Seleção)
Wakayama Gran Via (Moderate) 3* (Tentação / Seleção)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

9470-S  Japão Banzai e Espiritual
14 dias / 11 refeições   desde

 5.730$
DÍAS 1 AO 9 IGUAIS QUE ITI. 9470

DIA 10 QUI TÓQUIO   NAGOYA - ISE TOBA MP
Café da manhã. Entrega da bagagem que se vai trans-
portar separadamente em outro camião até o hotel em 
Nachi Katsuura, é necessário preparar bagagem de mão 
para 1 noite. Às 07h50 reunião no lobby para saída até 
à estação de comboio (ou veiculo privado, dependendo 
do número de passageiros) com assistência de fala his-
pana e saída para visitar Ise & Toba: A rua Oharaimachi 
e Okage – Yokocho actualmente lojas de souvenirs con-
servam o ambiente da época Samurai. Visita ao Santuário 
Ise, Santuário Xintoísta mais importante do Japão, con-
sagrado à Deusa do Sol Amaterasuomikami e finalmen-
te vão conhecer a Ilha das Pérolas Mikimoto incluindo a 
demonstração de mergulhadores e visita ao museu sobre 
o cultivo de pérolas. (NOTA: Em caso de tempestade, a 
demonstração de mergulhadores pode ser suspendida). 
Tempo livre para almoçar. Depois da visita, transfer até 
o hotel em Toba, chegada aproximada às 17h. Jantar e 
Acomodação.

DIA 11 SEX ISE TOBA - KUMANO - NAHI KATSUURA PC
Café da manhã. Reunião no lobby às 08h15 para visitar 
Meoto Iwa (são duas rochas no mar atadas com uma cor-
da grossa de palha, marcando um lugar sagrado onde 
desecem os deuses à terra). Também simbolizam um 
bom casamento. Saída em direção à cidade de Kumano, 
onde vamos conhecer Onigajo, um conjunto de forma-
ções espectaculares de rochas e grutas esculpidas pelo 
mar e vento. Almoço em restaurante local. Durante a tar-
de vamos fazer um pequeno trekking pelo Caminho Ku-
mano desde Daimonzaka até a Cascata de Nachi (2 horas 
de duração) através da encosta de pedra flanqueada por 
pinheiros para chegar ao Santuário Kumano Nachi, um 
dos 3 grandes Santuários de Kumanom uma meta do 
caminho de peregrinação da religião do xintoísmo com 
visita ao Templo Seigantoji (edifícios de 3 andares) e a 
cascata Nachi (133 metros de altura). Chegada ao hotel 
aproximadamente às 17 horas. Jantar e Acomodação.

DIA 12 SÁB NAHI KATSUURA - SHIRAHAMA - WAKAYAMA MP
Café da manhã. Às 08h15 reunião no lobby e saída com 
guia de fala hispana até Shirahama, onde vamos parar 
para apreciar Hashikui-Iwa, formações rochosas espec-
taculares que parecem os pilares de uma ponte. Visita 
ao Adventure World (zoológico) onde vamos poder 
ver os Ursos Panda. Almoço em restaurante local. Du-
rante a tarde passeio pela cidade de Yuasa, local onde 
se produzir por primeira vez à 750 anos atrás a Salsa 
de Soja, se conservam fábricar e casas antigas. Chega-
da às 17h aproximadamente, ao hotel em Wakayama. 
Acomodação.

DIA 13 DOM WAKAYAMA - KOYASAN - OSAKA MP
Café da manhã. Reunião no lobby às 08h30 e saida com 
guia de fala hispana até Koyasan para visitar o cemité-
rio Okunoin, com mais de 200.000 lápides japonesas no 

meio de um bosque de cedros milenares. Vamos ter a 
possibilidade de viver a experiência de disfrutar de um Al-
moço vegetariano e meditação budista em um dos mos-
teiros budistas da zona. Visita aos templos Danjo Garan e 
o Templo Kongobuji, sede da escola Shingon de budismo. 
Saída em direção a Osaka (2 horas de viagem) com chega 
por volta das 18h. Acomodação.

DIA 14 SEG OSAKA
Café da manhã. À hora indicada transfer em Limusinebus 
sem assistência (o guia vai-lhes entregar os bilhetes de 
bus alguns dias antes) até o aeroporto. O Airport Limou-
sine bus sai desde o terminal de autocarros que está loca-
lizado ao lado do Sheraton Miyako Osaka a cada 30 min 
em direção ao aeroporto de Kansai (KIX) e ao aeroporto 
de Itami (ITM) que se encontram a uns 40/50 minutos de 
Osaka. Fim dos nossos serviços. ■

PREÇOS EM USD POR PAX 9470 - JAPÃO BANZAI 9470-S - JAPÃO BANZAI E ESPIRITUAL

TENTAÇÃO SELEÇÃO TENTAÇÃO SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
Saídas Verde 3.420 3.215 4.525 3.900 3.805 5.250 5.730 5.410 7.260 6.125 5.805 7.975
Saídas Negro 3.700 3.465 4.765 4.120 3.880 5.490 5.885 5.565 7.500 6.290 5.970 8.225
Saídas Azul 3.880 3.630 5.000 4.285 4.035 5.730 6.055 5.730 7.740 6.450 6.125 8.465
Saídas Vermelho 4.035 3.795 5.250 4.440 4.200 5.970 6.210 5.885 7.975 6.615 6.290 8.705
Itinerários 9487-B + 9470-SB com Excursão a Hiroshima e Miyahima, suplemento 600 USD por pessoa.
Itinerários 9487-C + 9470-SC com Excursão a Nikko, suplemento de 375 USD por pessoa.
Crianças até 10 anos, 10% desconto em Triplo.

SAÍDAS
ABR 2* 9 16 OUT 1 8* 22* 29
MAI 7* 14* 21* 28 NOV 5 12 19 26
JUN 4* 11 18 25* DEZ 3 10 17
JUL 2* 16* 23 30* JAN ‘20 7 21
AGO 13* 20* 27 FEV ‘20 4 18
SET 3* 10 17 24* MAR ‘20 3 10 17* 24 31

Itinerário 9470-S só opera em as saídas marcadas com *.
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Santuário Fushimi Inari · Quioto

Panorâmica do castelo · Himeji
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mou posteriormente em templo Zen da seita Rinzai, é 
um dos mais populares de Quioto (Patrimônio da Hu-
manidade); o Jardim Zen do Templo Tenryuji do Século 
XIV e que serviu como protótipo de jardins posteriores; 
o Bosque de Bambu do vizinho povoado de Arashiyama, 
onde com toda probabilidade encontraremos amáveis 
Gueixas. Almoço em restaurante local. Fim da visita. 
Acomodação.

DIA 3 SEX QUIOTO (Nara e Fushimi Inari) 
Café da manhã. Às 8h30, reunião no lobby do hotel com 
o guia espanhol para realizar a excursão para Nara onde 
conheceremos o Templo Budista Todaiji, que abriga uma 
estátua gigante de Buda com 15m de altura; o Parque dos 

DIA 1 QUA QUIOTO 
Chegada ao Aeroporto de Kansai ou Itami. Após os trâ-
mites de imigração e aduana, recepção por assistente em 
espanhol. Traslado com serviço regular ao hotel com as-
sistente. Resto do dia livre. Acomodação.

DIA 2 QUI QUIOTO MP
Café da manhã. Às 8h00, reunião no lobby e saída para 
realizar a visita da cidade com guia em espanhol: o Tem-
plo Budista de Sanjusangendo (Rengeo), no distrito de 
Higashima com seus 33 espaços separados por colunas; 
o Castelo de Nijo (Patrimônio da Humanidade); o Templo 
Kinkakuji (Pavilhão Dourado), construído pelo terceiro 
Shogun Ashikaga como vila de descanso e se transfor-

9440

Japão: Caminho Kumano
14 dias / 10 refeições     desde

 5.815$
Veados Sagrados; e, já retornando,visita do Santuário Xin-
toísta de Fushimi Innari em Fushimi-Ku, com os milhares 
de Toriis vermelhos que delimitam o caminho até a colina 
onde se encontra o santuário. Chegada ao hotel em Quio-
to. Acomodação.

DIA 4 SÁB QUIOTO   HIMEJI - KURASHIKI - HIROSHIMA MP
Café da manhã. Entrega da bagagem que se transporta 
separadamente no caminhão ao hotel em Quioto (é ne-
cessário preparar uma bagagem de mão para 1 noite, as 
malas chegam no dia seguinte). Às 7h30, encontro no 
lobby e traslado à estação de trem para sair para Hime-
ji de trem bala Hikari. Ao chegar, se visita o Castelo de 
Himeji (Patrimônio da Humanidade), uma das estruturas 
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NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Traslados aeroporto-hotel-aeroporto em linha regular com 
assistente de língua hispana.

·  Assistência de língua hispana na chegada no aeroporto.
·  13 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
·  Refeições conforme itinerário.
·  Passagem de trem bala de Quioto-Hileji; Hiroshima-Shin 
Osaka; Shirahama-Osaka-Kanazawa; Takayama-Nagoya-
Odawara na classe Turista.

·  Visitas indicadas no itinerário com guias locais de língua 
hispana (exceto nos trajetos de trem bala e os días livres)  
em veículos adaptados ao número de pessoas.

·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Ver informações de bagagem de mão no itinerário.
·  A entrada para Castelo de Himeji não pode ser reservado e 
se podem formar longas filas para subir à torre. Nos casos 
onde você não pode subir, esta visita vai mudar.

·  Ver informações na página 185.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Quioto Koto Century / New Miyako 4* (Seleção)
Hiroshima Rihga Royal / Sheraton 4*S (Seleção)
Koyasan Kumagaiji / Eko-In / Henjoko-in 4* (Seleção)
Kawayu Onsen Ryokan Fujiya / Midoriya 4* (Seleção)
Osaka Sheraton Miyako / New Otani 4* (Seleção)
Kanazawa Nikko / Tokyu / Ana Crowne P. 4* (Seleção)
Takayama Associa / Hida 4* (Seleção)
Tóquio Grand Nikko Tóquio Daiba 4*S (Seleção) 
 Hyatt Regency 4*S (Seleção)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

mais antigas do Japão Medieval. Saída para Kurashiki pela 
estrada e Almoço em um restaurante local. À continua-
ção, visita da cidade para conhecer a antiga residência da 
Família Ohashi e o histórico bairro de “Bikan” com seus 
armazéns e casas comerciais do século XVII. Continuação 
para Hiroshima por estrada. Chegada e Acomodação.

DIA 5 DOM HIROSHIMA 
Café da manhã. Às 9h00, reunião no lobby com guia em 
espanhol para realizar a visita da cidade: o Parque Come-
morativo da Paz, seu museu e cúpula Gengaku (da bom-
ba atômica, Patrimônio da Humanidade) símbolo da paz 
mundial; à continuação, visita da Ilha de Miyajima, a 50Km 
de Hiroshima, com o Santuário Xintoísta de Itsukushima 
(Patrimônio da Humanidade) com a famosa porta Torii no 
mar. Retorno ao hotel. Acomodação.

DIA 6 SEG HIROSHIMA   KOYASAN PC
Café da manhã. Entrega da bagagem que se transporta 
separadamente no caminhão ao hotel em Quioto (é ne-
cessário preparar uma bagagem de mão para 2 noites). 
Às 8h35, reunião no lobby e traslado à estação para pegar 
o trem bala Nozoni para Shin-Osaka. Ao chegar, traslado 
pela estrada para Koyasan. Almoço em restaurante local. 
Visita com guia espanhol do Monte Sagrado Koya com o 
Templo Budista de Kongobu-ji (Patrimônio da Humani-
dade, local sagrado e rota de peregrinação) e o Templo 
Sagrado Danjo Garan com seus edifícios Salon Kondo, a 
Pagoda Konpon Daito e o Mausoléu Okunion com mais de 
200.000 túmulos. Traslado ao mosteiro Shukubo e Jantar 
vegetariano. Acomodação. 

IMPORTANTE: O Shukubo é um mosteiro e lugar de ora-
ção, os quartos não têm a comodidade de um hotel ou 
ryokan. Por exemplo, as paredes são de portas de correr e 
o banheiro ou ducha é compartilhado. Não asseguramos 
privacidade. Também se dorme e come no chão, no estilo 
japonês tatame.

DIA 7 TER KOYASAN - KUMANO KODO - KAWAYU ONSEN PC
Pela manhã cedinho, poderá participar nos serviços 
religiosos do templo. Café da manhã típico japonês ve-
getariano no shukubo. Às 8h30, reuniao e saída para o 
lugar sagrado de Kumano pela estrada com guia de lín-
gua espanhola. Chegada em Kumano e Almoço em um 
restaurante local. Pela tarde, se percorre a antiga rota 
de peregrinação Kumano Kodo por 60 minutos (4 Km). 
O Caminho Kumano ou Kumano Kodo é a rota irmã do 
Caminho de Santiago na Espanha e Patrimônio da Huma-
nidade pela UNESCO. Por último, visitaremos o Santuário 
Kumano Hongu Taisha que é o recinto principal da rota de 
peregrinação e o Oynohara (o recinto antigo do Kumano 
Hongu Taisha). Finalizada a visita, traslado ao ryokan (op-
cionalmente, possibilidade de desfrutar das águas termais 
Onsen). Jantar no ryokan. Acomodação.

RECOMENDAÇÕES: Preparar roupa de manga comprida e 
calçado adequado para caminhar, toalha, guarda-chuvas 
ou capa de chuva. Caso não deseje realizar a caminhada, 
pode esperar no ônibus ou no Kumano Hongy Taisha. 

DIA 8 QUA KAWAYU ONSEN - SHIRAHAMA   OSAKA 
Café da manhã no ryokan. Às 8h30, reunião no lobby do 
hotel e traslado à estação de Shirahama. Saída no trem-
-expresso limitado de JR Kuroshio até Osaka. Chegada 
em Osaka e visita do Observatório “Jardim Flutuante” no 

9440 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

SALIDAS DUPLO TRIPLO SINGLE
Saídas Verde 5.815 5.700 7.810
Saídas Negro 6.075 5.895 8.145
Saídas Azul 6.460 6.290 8.580
Saídas Vermelho 6.740 6.740 8.840
Itinerário 9440-C com Excursão a Nikko, suplemento de  
270 USD por pessoa.
Crianças até 6 anos não permitido; de 7 a 11 anos, 15% desconto 
em Triplo.

SAÍDAS
ABR 3 10 12 17 24 AGO 6 7 9 14 21 23 28 30
MAI 1 3 8 15 22 29 SET 4 6 11 18 20 25 27
JUN 5 12 26 OUT 2 4 9 11 18 25 30
JUL 3 5 10 12 17 24 31 NOV 6 13

telhado do Edifício Umeda Sky, um dos edifícios mais altos 
da cidade, e a rua Dotombori no bairro de Namba, a mais 
popular da cidade com restaurante, lojas, etc. Chegada ao 
hotel. Acomodação.

DIA 9 QUI OSAKA   KANAZAWA 
Café da manhã. Entrega da bagagem que se transporta 
separadamente no caminhão ao hotel em Quioto (é ne-
cessário preparar uma bagagem de mão para 2 noites). 
Traslado à estação de trem e saída às 8h40 no trem-ex-
presso limitado de JR Thunderbird até Kanazawa. Ao 
chegar, visita da cidade com guia espanhol para conhe-
cer o Jardim Kenroku-em do período Edo; o Mercado de 
Oumicho, de reconhecida cultura gastronômica; o Bairro 
das Gueixas de Higashi Chaya-gai, patrimônio histórico de 
importante conservação arquitetônica: e o Bairro Samurai 
de Nagamachi, onde moravam as famílias samurais com 
visita da antiga residência da família de Samurais Nomura. 
Traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 10 SEX KANAZAWA - SHIRAKAWAGO - TAKAYAMA PC
Café da manhã. Às 8h30, reunião no lobby e saída para 
Shirakawago com guia em espanhol. Ao chegar, visita do 
povoado declarado Patrimônio da Humanidade pela UNES-
CO para conhecer uma das casas tradicionais de “Gassho-
-zukuri”, de singular arquitetura. Saída para Takayama 
pela estrada. Almoço em um restaurante local. Pela tarde, 
começa a visita da cidade para conhecer o Yatai Kaikan 
(Sala de Exposição das Carroças Festivais), os festivais de 
Takayama são famosos pela decoração de suas carroças, e 
a rua antiga Kamisannomachi para ver suas casas tradicio-
nais de madeira. Retorno ao hotel. Jantar e Acomodação.

DIA 11 SÁB TAKAYAMA   NAGOYA   HAKONE - TÓQUIO MP
Café da manhã. Reuniao no lobby e traslado a pé para 
a estação para sair às 8h00 de trem-expresso limitado 
de JR Hida para Nagoya e conexão com trem bala de JR 
Hikari até Odawara. Ao chegar, traslado para Hakone. Al-
moço em restaurante local. Pela tarde, visita do Parque 
Nacional de Fuji-Hakone para conhecer o Lago Ashi em 
um minicruzeiro com vistas ao Mt. Fuji (se o clima permi-
tir) e o Monte Komagatake, subindo de teleférico (caso 
estas vistas não possam se realizar por causas climáticas, 
se substituirá por vistas alternativas). Saída para Tóquio 
por estrada, chegada e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 12 DOM TÓQUIO MP
Café da manhã. Às 9h00, reunião no lobby para realizar 
a visita de Tóquio com guia em espanhol: a Torre de Tó-
quio com 332 m de altura (mais alta que a Torre Eiffel), e 
o Templo Asakusa Kannon com sua galeria comercial de 
Nakamise. O tour finaliza em Asakusa, o distrito gueixa 
mais antigo de Tóquio. Almoço em um restaurante local. 
Tarde livre. Retorno individual ao hotel. Acomodação.

DIA 13 SEG TÓQUIO 
Café da manhã. Dia livre para conhecer esta cidade. Pos-
sibilidade de visita opcional para Nikko com almoço inclu-
ído com guia de língua espanhola: o Santuário Xintoísta 
de Toshogu, o Lago Chuzenji e a Cascata Kegon subindo a 
Inclinação “I-Ro-Há” (ziguezague). Acomodação.

DIA 14 TER TÓQUIO 
Café da manhã. Traslado ao Aeroporto Internacional 
de Narita ou Haneda com assistência. Fim dos nossos  
serviços. ■



210

Templo japonês · Kanazawa

Castelo Matsumoto · Japão
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Quioto 3
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ITI 9420

DIA 3 TÓQUIO
Café da manhã. Dia livre em Tóquio. Esta cidade foi fun-
dada em 1.457, com o nome de Edo, que se converteu em 
quartel general de leyasu, o primeiro do clã de Shoguns, 
os Senhores Guerreiros. A cidade voltou a ser batizada 
como Tóquio (significa Capital Oriental) em 1868. Poderá 
percorrer os bairros da cidade: Marunichi, Ginza, Asakusa, 
etc ou a Bahía de Tóquio. Acomodação.

Tour opcional a Nikko iti. 9420-C / 9420-D:
Café da manhã. Saída em direção a Nikko (Património da 
Humanidade). Aqui vamos visitar o Santuário Xintoísta de 
Tosoghu, que remonta à primeira etapa do período Edo, 

DIA 1 TÓQUIO
Chegada ao aeroporto de Nariata ou Haneda. Após parte 
burocrática de imigração e alfândega, recepção por um 
assistente de fala hispana. Transfer em serviço regular com 
assistente até o hotel. Resto do dia livre. Acomodação.

DIA 2 TÓQUIO
Café da manhã. Às 08h30 reunião no lobby. Visita à cida-
de para visitar a Torre de Tóquio, o Santuário Meiji e desde 
o autocarro poderemos ver a Praça do Palácio Imperial e 
o Templo de Asakusa Kannon com a sua arcada comercial 
de Nakamise. Almoço em restaurante local. Fim da visita 
com tarde livre. Acomodação.

9420

Japão Milenário e Alpes Japoneses
11 dias / 6 refeições     desde

 4.210$
no qual trabalharam 15.000 artesãos e carpinteiros. O es-
tilo é uma mistura dos Templos Budistas, Shinto e Stupa, 
destacando os seus edifícios coloridos. O interior está de-
corado com lacados, esculturas minuciosas de cores vivas 
e painéis pintados. Podemos encontrar também o Lago 
Chuzenji, o Parque Nacional e a Cascata Kegon com 97 m 
de altura. Almoço em restaurante local. Regresso a Tóquio. 
Acomodação.

DIA 4 TÓQUIO - MONTE FUJI - MATSUMOTO MP
Café da manhã. Às 08h30 reunião no lobby. Saída em di-
reção ao Monte Fuji por estrada. Subida até a 5ª estação 
situada a 2.305 metros acima do nivel do mar, de onde 
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NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um minimo de 2 pessoas.
·  Transferes aeroporto-hotel-aeroporto em serviço regular 
com assistente de fala hispana.

·  Assistente de fala hispana à chegada ao aeroporto.
·  13 noites de acomodação nos hotéis indicados ou similares.
·  Refeições conforme itinerário.
·  Bilhete de comboio expresso em classe Turística Kanazawa 
a Quioto.

·  Guia / assistente de fala hispana durante todo o circuito.
·  Visitas indicadas conforme itinerário com guias locais de fala 
hispana (excepto nos trajectos de comboio e nos dias livres) 
em veiculos adaptados ao número de pessoas.

·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Ver notas de bagagem de mão no itinerário.
·  As visitas podem ser feitas em Transporte Público.
·  Águas termais Onsen: por motivos culturais, não se aceitam 
pessoas com tatuagens. Se são pequenos podem-se tapas 
com um penso, mas com tatuagens grandes não se pode 
garantir o acesso.

·  Ver informações na página 185.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Tóquio Grand Prince Takanawa 4* (Seleção)
Matsumoto Kagetsu / Buena Vista 3* (Seleção)
Okuhida Onsen Yamano (Ryokan hab. occ.) 3* (Seleção)
Kanazawa  Kanazawa Tokyu 4* (Seleção)
Quioto Nikko Princess  4* (Seleção)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

se pode apreciar uma paisagem fascinante. À continua-
ção visitaremos uma adega de Sake onde irá realizar uma 
degustação especial. Almoço em restaurante local. Saída 
em direção a Matsumoto, cidade medieval rodeada por 
montanhas e famosa pelas suas vistas. Acomodação.

DIA 5 MATSUMOTO - ALPES JAPONESES - OKUHIDA PC
Café da manhã. Às 08h30 reunião no lobby. Saída para ir 
visitar o Castelo Matsumoto, construído em 1.504, consi-
derado como um tesouro nacional é um dos 4 Castelos de 
cosntrução original da era Senogoku e um dos melhores 
exemplos de arte hirajiro. À continuação, saída em direção 
a Kamikochi, zona dos Alpes Japoneses, dentro do Parque 
Nacional Chubu Sangaku, onde iremos ter um passeio de 
aproximadamente 30 min para disfrutar de uma das pai-
sagens mais bonitas do Japão e cruzar a famosa ponte de 
“Kappabashi”. Os Alpes Japoneses constituidos por uma 
cadeia montanhosa que divide a ilha de Honsu em 3 mon-
tanhas principais: Hida, kiso e Akaishi, algumas com mais 
de 3000 metros de altura. Almoço em restaurante local. 
Saída em direção a Okuhida, famosa pelas suas águas ter-
mais “onsen” ao ar livre e rodeada pelos Alpes Japoneses. 
Tempo livre para disfrutar de un Onsen ao ar livre ou inte-
rior. Jantar japonês no hotel. Acomodação.

DIA 6 OKUHIDA - TAKAYAMA - SHIRAKAWAGO - KANAZAWA MP
Café da manhã. Às 08h30 reunião no lobby. Saída para 
passeio de teleférico, o que nos vai permitir ter uma ex-
celente vista dos Alpes Japoneses. Seguimos em direção 
a Takayama onde vamos conhcer a Rua Comercial de 
Kami Sannomachi, onde desde o período Edo até Meji, 
se foram estabelecendo comerciantes, ainda hoje em dia 
se conversa a paisagem tradicional, tendo por isso sido 
declarado como distrito de conservação histórica do Ja-
pão. Almoço em restaurante local. Saída em direção a 
Shirakawago, para conhecer esta aldeia histórica, declara-
da como Património da Humanidade pela UNESCO, onde 
visitaremos uma das casas tradicionais ”Gassho Zukuri”, 
com telhado triangular de palha muito inclinado, sendo 
que algumas têm 250 anos. Saída em direção a Kanazawa. 
Acomodação.

DIA 7 KANAZAWA
Café da manhã. Como no dia seguinte a bagagem vai ser 
transportada a Kyoto separadamente, é necessário pre-
parar 1 bagagem de mão para 1 noite. Às 09h00 reunião 
no lobby para irmos visitar a cidade: o bairro Samurai de 
Nagamachi, onde se conservão muitas das casas antigas. 
Visitaremos a antiga residência da familia Samurai Nomu-
ra para ver como era a sua vida naquela época e o Jardim 
Kenroku-es, considerado um dos mais belos do Japão. 
Do período Edo antigamente formavam parte os jardin 
exteriores do Castelo. Disfrutaremos de uma autêntica 
ceremónia do Chá e visitaremos o Mercado do Peixe de 
Oumicho. Durante a tarde visita ao bairro das Geishas Hi-
gashi e Chayagai, o maior de Kanazawa e que actualmen-
te juntamente com o de Gion em Kyoto esta catalogado 
como Património Histórico Nacional. Regresso ao hotel. 
Acomodação.

DIA 8 KANAZAWA   QUIOTO MP
Café da manhã. Reunião do lobby e transfer até a estação 
de Kanazawa. Saída no Trem expresso às 09h04 até Quio-
to. Chegada às 11h a Kyoto e visita à antiga capital para co-
nhecer o Templo Sanjusangendo que contém 1.001 estátu-
as da deusa Kannon, feitas de madeira e folhas de ouro, 

contruido em 1.164 e reconstruido um século mais tarde. 
Almoço em restaurante local. À continuação visita ao 
Templo Kinkakuji (Pavilhão Dourado) no norte da cidade, 
foi considerado Património da Humanidade pela UNESCO 
em 1.993, contém as paredes exteriores das plantas supe-
riores cobertas por papel de ouro. Continuaremos a visita 
ao Templo Kiyomizu (ou templo de água pura), é um con-
junto de templos e recintos religiosos construidos no ano 
778 e esta catalogado como Património da Humanidade 
pela UNESCO desde 1.994. Fim da visita por volta das 18h. 
Transfer até o hotel. Acomodação.

DIA 9 QUIOTO (Nara)
Café da manhã. Às 08h30 reunião no lobby. Visita ao 
Santuário Xintoísta de Fushimi Inari com os seus milhares 
de Toris vermelhos que delimitam o caminho até à colina 
onde se encontra o Santuário. Saída em direção a Nara 
para visitar o Templo Budista Todaiji, onde está uma es-
tátua gigante de Buda com 15 metros de altura; o Parque 
dos Veados Sagrados. Regresso a Quioto e tarde livre para 
conhecer a cidade, sugerimos a visita ao Templo Budista 
de Sanjusangen-do (Rengeo), no distrito de Higashima 
com os seus 33 espaços separados por colunas; o Caste-
lo de Nijo (Património da Humanidade); o Jardim Zen do 
Templo Tenryuji do século XIV que serviu como protótipo 
de jardins que foram feitos depois. Acomodação.

DIA 10 QUIOTO
Café da manhã. Dia livre que pode aproveitar para fazer 
uma excursão opcional a Hiroshima. Acomodação.

Tour opcional a Hiroshima e Miyahima itis. 9420-B / 
9420-D:
Café da manhã. Transfer a pé até à estação de Quioto com 
guia de fala hispana (desde os hotéis do Producto Seleção 
e Luxo, hotéis de Producto Tentação apresentam-se no 
hotel Gran Via de forma individual. Saída no Trem de Alta 
Velocidade, Shinkansen, em classe turística com destino a 
Hiroshima. À chegada, visita em transporte público (trem, 
barco ou eléctrico) até à ilha sagrada de Miyajima (50 Km 
de Hiroshima), com o Santuário Itsukushima de Xintoís-
mo, famoso pelo seu grande Tori sobre o mar, declarado 
Património da Humanidade pela UNESCO; em Hiroshima 
o Parque Comemorativo da Paz com a Cúpula da Bomba 
Atómica ou Cúpula Genbaku (Património da Humanidade 
desde 1.996). Almoço em restaurante local. Regresso de 
comboio a Quioto. O tour termina na estação de comboio. 
Acomodação.

DIA 10 QUIOTO
Café da manhã. Transfer até o aeroporto de Osaka em ser-
viço regular e assistente de fala hispana. Fim dos nossos 
serviços. ■

SAÍDAS
MAI 7 14 28 AGO 6 20
JUN 4 18 SET 3 17 24
JUL 2 9 23 30 OUT 1

PREÇOS EM USD POR PAX 9420 - JAPÃO MILENÁRIO 9420-B - JAPÃO MILENÁRIO + HIROSHIMA

SELEÇÃO SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
Saídas Negro 4.210 4.085 5.875 4.720 4.595 6.385
Saídas Verde 4.450 4.315 6.345 4.960 4.825 6.855
Saídas Vermelho 4.565 4.430 6.605 5.075 4.940 7.115
Itinerário 9420-D com Excursão a Hiroshima e Nikko, suplemento 780 USD por pessoa.
Itinerário 9420-C com Excursão a Nikko, suplemento de 270 USD por pessoa.
Crianças até 10 anos, 10% desconto em Triplo. Em produto Luxo não há Triplos. O preço corresponde a 1 Duplo + 1 Single.
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Palácio de Gyeongbokgung · Seul

Pavilhão no Palácio de Gyeongbokgung · Seul

Gyeongju

Pusan

Seul

Coréia  
do Sul
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+1 2

ITI 9490 / 9490-B

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Assistência de língua hispana na chegada no aeroporto.
·  Traslados conforme itinerário.
·  6 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
·  Refeições conforme itinerário.
·  Visitas indicadas no itinerário com guias locais de língua 
hispana ou inglesa em função do itinerário eleito.

·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Ver informações na página 185.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Seul Best Western Premier Kukdo 4* (P. Seleção)
Gyeongju Commodore 4* (Todos os Produtos)
Busan Tower Hill 4* (Todos os Produtos)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

DIA 4 GYEONGJU - BUSAN 
Café da manhã. Saída a Busan. Porto Internacional de Co-
reia desde 1.878. Busan dispõe de umas magníficas praias 
e meio natural. Visita do Parque Yongdusan que propor-
ciona uma sensação agradável de verdor com uma colina 
no coração da cidade. Também é o lugar onde se encontra 
a torre de Busan desde a qual se oferece uma espetacular 
vista panorâmica da cidade e, nos dias claros, é possível 
ver a costa de Japão. Visita do Mercado de Pescado, o 
Cemitério Memorial que contém as tumbas de soldados 
que caíram durante a Guerra de Coreia (1.950-1.953) e o 
Templo Beomosa, o qual alberga reliquias de valor incal-
culable. Acomodação. 

DIA 5 BUSAN - SEUL
Café da manhã. Manhã livre e traslado a Seul, para se-
guir descobrindo esta fascinante cidade por sua conta. 
Durante a guerra de Coreia (1.950-1.953), a cidade foi 
bombardeada intensamente e depois ocupada pelos 
exércitos comunistas invasores, procedentes de Coreia 
do Norte. Sua população reduziu-se a 50.000 habitantes. 
A reconstrução começou em 1.953 e, a partir de sessen-
ta, o crescimento da cidade tem sido muito rápido. Seul 
contribui quase a metade da produção industrial do país. 
Acomodação.

DIA 6 SEUL (Korea Folk Village)
Café da manhã. Saída para Korea Folk Village, localizado 
para perto de Suwon a 40 Km aproximadamente de Seul, 
onde poderão desfrutar do tradicional modo de vida mais 
típico coreano. Chegada a Suwon, cidade que possui um 
avançado desenvolvimento tecnológico e econômico. As-
sim mesmo, é uma cidade histórica com cultura e origens 
próprias.  Foi criada no século XVIII, em época do reinado 
de Joseon. Seu principal tesouro é o Castillo de Hwase-
ong eleito patrimônio de cultura mundial pela UNESCO. 
Está situado na parte antiga da cidade, onde ainda hoje 
em dia, convivem culturas modernas e clássicas. Suwon 
resulta uma cidade única, onde se mistura a cultura com 
as maravilhosas paisagens do lugar. Regresso a Seul. 
Acomodação.

DIA 7 SEUL 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços. ■

DIA 1 SEUL 
Chegada ao aeroporto internacional de Seul, onde serão 
recebidos por um assistente. Traslado ao hotel. Resto do 
dia livre. Aco modação. Seul é a capital da Coréia há 600 
anos e está dividida em duas partes por motivos do curso 
do rio Han gang; na parte Norte se concentra toda a história 
e cultura e na parte Sul, a zona comercial. Assim se cria um 
contraste onde os arranha-céus destacam sobre os templos 
budistas.

DIA 2 SEUL - GYEONGJU 
Café da manhã. Visita da cidade para conhecer os pontos 
mais interessantes de Seul. Começaremos com a visita 
da impressionante Praça de Gwanghwamoon, construído 
em 1.394 que se converteu no centro de poder durante 
séculos. Poderemos ver a cerimônia da mudança de guar-
da. Também visitaremos o Templo de Jogyesa, núcleo do 
budismo zen em Coreia e o mercado de Namdaemun. A 
seguir, traslado até Gyeongju, a capital do reino de Silla 
e, posteriormente, centro de Coreia quando Cadeira unifi-
cou a península em 676 a.C. Foi designado pela UNESCO 
como um dos dez lugares históricos mais significativos do 
mundo. Não é surpreendente que esta área seja chamada 
“o museu sem paredes”. Chegada. Acomodação.

DIA 3 GYEONGJU
Café da manhã. Hoje em dia, quase 1.000 anos após que 
Gyengju fosse a capital do reino de Silla, continua sendo 
quase um museu ao ar livre, que guarda muito do sabor e 
costumes de antanho. A cidade encantará aos interessados 
pela cultura de Silla e a arqueologia. Visita de dia completo 
da cidade, incluida a Gruta Sukkuram,  O Templo Bulkuksa, 
o Museu Nacional e o parque de Tumuli. Acomodação.

9490  9490-B  

Essências de Coréia do Sul
7 dias   desde

 5.115$

SAÍDAS
9490: Saídas diárias com guias de lingua hispana.
9490-B: Saídas diárias com guias de lingua inglesa.

9490 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril 2019 ao 31 Março 2020 5.115 4.630 5.980 5.940 5.315 7.490

9490-B - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril 2019 ao 31 Março 2020 4.075 3.590 4.940 4.900 4.275 6.450

Consultar preço 1 pax viajando só.
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As Willys Rock na Praia Branca · Ilha de Boracay

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Manila Bayleaf Hotel 4* (Todos os Produtos)
Banaue Banaue Hotel 3* (Todos os Produtos)
Sagada Masferri Inn 3* (Todos os Produtos)
Vigan Salcedo de Vigan 3* (Todos os Produtos)
Boracay Le Soleil 3*S (Tentação) 
 The Lind 4* (Seleção) 
 Shangri- La 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas sem mínimo de pessoas. 
·  Assistência de lingua hispana na chegada.
·  12 pernoites  nos hotéis indicados ou similares.
·  Traslados conforme itinerário.
·  Passagem de avião Laoag-Manila-Caticlán-Manila na classe 
Turista. Passagem de barco Caticlán-Boracay-Caticlán na 
classe Turista.

·  Refeições conforme itinerário.
·  Visitas indicadas no itinerário com guias locais de língua 
hispana / inglesa segundo disponibilidade. 

· Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Não opera de 15 Dezembro 2019 ao 10 Janeiro 2020, nem do 
18 Janeiro ao 9 Fevereiro 2020.

·  Em Bananue realiza-se um passeio a pé entre os 
espetaculares campos de arroz. Não é uma caminata 
excessivamente longa nem dura mas se requer uma 
condição física adequada.

·  Ver iti. 9740 Manila e outros itinerários de Filipinas em nosso 
site www.specialtours.com.

·  O preço da Triplo está baseada em 1 Duplo e 1 Single. 
·  Ver informações na página 185.

DIA 6 SAGADA - VIGAN  MP
Café da manhã. Saída por estrada para o Norte até chegar 
à histórica cidade de Vigan. através de um impressionante 
porto de montanha. Chegada a Vigan e traslado ao ho-
tel. Vigan foi declarada Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO em 1.999, já que é a cidade colonial espanhola 
em Ásia melhor conservada, é bem conhecida por suas 
ruas empedradas e uma arquitectura única que mistura o 
desenho dos edifícios de Ásia e da construção européia 
com a arquitectura colonial e o planejamento. Jantar e 
Acomodação. 

DIA 7 VIGAN - LAOAG MP
Café da manhã. Saída para realizar uma excursión pelas 
cercanias de Vigan, em Laoag, região famosa por suas 
minas de ouro, e Pagudpud. Na cidade visitaremos a Ca-
tedral de São Guillermo e outros elementos patrimoniais: 
edifícios coloniales, esplendidas igrejas barrocas, etc. O 
área de Pagudpud é conhecida por suas espetaculares 
praias e costa tropical, motivo pela que se lhe apoda como 
“Boracay do norte”; com seu ambiente imaculado e azul, 
é um paraíso escondido. Almoço durante o caminho. Che-
gada e traslado ao hotel. Acomodação. 

DIA 8 LAOAG   MANILA
Café da manhã.  Visitas da Catedral de San William, Pa-
trimônio da Humanidade pela UNESCO construída entre 
1.650 e 1.700.Traslado ao aeroporto para sair no voo com 
destino Manila. Chegada e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 9 MANILA   BORACAY   
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para sair no 
voo com destino a Caticlán. Chegada e encontro com 
o representante traslado em barco até o hotel eleito. 
Acomodação. 

DIAS 10 A 11 BORACAY 
Café da manhã. Dias livres em Boracay, que pode apro-
veitar para desfrutar das magníficas praias da ilha e das 
deslumbrantes paisagens naturais que a ilha tem para 
oferecer. Acomodação. 

DIA 12   BORACAY   MANILA
Café da manhã. Traslado em barco até Caticlán onde to-
maremos o voo de regresso a Manila. Chegada a Manila e 
traslado ao hotel. Acomodação. 

DIA 13 MANILA
Café da manhã. Traslado ao aeroporto com asistência em 
espanhol. Fim dos nossos serviços. ■

DIA 1 MANILA
Chegada e assistência no aeroporto por nosso represen-
tante de língua hispana. Traslado ao hotel. Resto do dia 
livre em Manila, capital de Filipinas, situada na ilha de Lu-
zón e que conta com uma população de quase 2 milhões 
de habitantes. A cidade está localizada na Bahía de Mani-
la, no mar de China e rodeada de paisagens vulcânicas e 
de bosques tropicais. Acomodação.

DIA 2 MANILA MP
Café da manhã. Começaremos a visita da cidade no 
distrito financeiro de Makati onde veremos o primeiro 
Aeroporto Internacional de Filipinas, agora converti-
do em um famoso restaurante. Também visitaremos 
o Forte Bonifacio e o Cemitério Americano. Faremos 
uma breve parada em Rizal Park onde o herói nacional 
de Filipinas, Dr. Jose Rizal, foi executado. Depois nos 
dirigiremos à cidade amurallada de Intramuros onde 
visitaremos a Igreja de São Agustín e seu museu, e o 
Forte de Santiago, a sede do governo espanhol no S. 
XXII de Intramuros. Visitaremos o distrito central ou 
“Quiapo” com seu mercado, a Basílica Menor do Na-
zareno Negro, Chinatown e seus bazares. Continuação 
ao curioso e incomum cemitério chinês. Almoço em um 
restaurante local. Traslado ao hotel. Resto do dia livre. 
Acomodação. 

DIA 3 MANILA - BANANUE
Café da manhã. Saída por estrada para Luzón Central, 
concretamente à região de Bananue. Declaradas patrimô-
nio da humanidade pela UNESCO, as terraças de arroz de 
Banaue foram escavadas na montanha faz mais de 2.000 
anos pelos indígenas da província de Ifugao. Hoje em dia 
são um destino obrigado para os viajantes que visitam Fi-
lipinas. Chegada de Acomodação. 

DIA 4 BANANUE MP
Café da manhã. Depois do café da manhã começaremos 
nosso tour pelos espetaculares campos de arroz de Ba-
naue. Realizaremos um passeio a pé pela montanha e 
suas terraças de arroz. Estes terraços foram escavados 
nas montanhas de Ifugao pelos antepassados indígenas 
e acha-se que foram construídas com escassa maquinaria 
e, em sua maior parte, trabalhadas a mão. Estão locali-
zadas aproximadamente a 1.500  m de altura e cobrem 
10.360 Km2. Almoço em um restaurante local. Regresso 
ao hotel. Acomodação.

DIA 5 BANANUE - SAGADA MP
Café da manhã. De caminho a Sagada, “a cidade mon-
tanha”, visitaremos o famoso Museu Bontoc, uma boa 
mostra da realidade indígena da região. Sagada fez-se 
popular graças a seu rito funerario praticado pelos indí-
genas. E não é de estranhar, já que a tribo Kankanaeya, 
pendurava os ataúdes dos alcantilados. Esta curiosa tra-
dição tem sua origem faz mais de 2.000 anos. Almoço 
em restaurante local. Após o tour, translado ao hotel. 
Acomodação. 

9743  

Maravilhas de Filipinas
13 dias / 5 refeições   desde

 4.960$

ITI 9743

SAÍDAS
Diárias.

9743 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril 2019 ao 20 Março 2020 4.960 4.865 6.645 5.625 5.460 8.040 6.230 5.930 9.255
Suplemento 1 pax viajando só: 1.730 USD.
Preços não válidos do 15 Dezembro ao 10 Janeiro.
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SAÍDAS: Diárias.

DIA 1 BANGKOK 
Chegada e traslado ao hotel. Dia livre para conhecer uma 
das cidades mais antigas do sudeste asiático, que combina 
seu patrimônio cultural de maravilhosos templos e merca-
dos com modernos centros comerciais. Acomodação.

DIA 2 BANGKOK MP
Café da manhã. Saída para visitar ao Damnoen Saduak, 
o mercado flutuante mais colorido do reino, onde se en-
contra todo tipo de produtos típicos, localizado a 110 Km 
de Bangkok. A visita inclui a visita da Pagoda Gigante de 
Phra Pathom Chedi em Nakorn Pathom, a maior do Orien-
te e importante centro budista desde o século VI. A visita 
inclui Almoço tailandês no Jardim da Rosa, onde podere-
mos ver uma pequena mostra cultural, esportes e danças 
típicas. Acomodação.

DIA 3 BANGKOK MP
Café da manhã. Pela manhã visitaremos alguns dos mais 
importantes templos budistas de Bangkok. A visita se ini-
cia em Wat Trimitr, o Templo do Buda de Ouro, com seus 
5.500 Kg de ouro puro; seguiremos até chegar no Wat 
Po, o templo do buda reclinado de 46 m; e o Chedis dos 
Reis. Continuaremos com a visita do Grande Palácio Real, 
antiga residência dos reis da Tailândia. Passeando pelo 
seu interior, poderão contemplar a fantasia dos desenhos 
e o emblema mais sagrado do país, o Buda Esmeralda. 
Resto do dia livre. Jantar tradicional Thai incluída no Silom 
Village, um autêntico povoado Thai no centro de Bangkok 
(não inclui traslados). Acomodação.

DIA 4 BANGKOK 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar no 
voo que lhe levará de regresso ou conectar com outro de 
nossos itinerários. Fim dos nossos serviços. ■

SAÍDAS: Diárias.

DIA 1 SINGAPURA 
Chegada e traslado ao hotel. Esta cidade, capital do pais, 
com seu mesmo nome; e importante porto internacional, 
esta situado junto ao estreito de Singapura, no lado sul da 
ilha principal. Acomodação.

DIA 2 SINGAPURA
Café da manhã. Descobriremos Singapura desde a cume 
do ícone da engenharia e da arquitetura mais maravilhosa 
de Ásia, o Flyer Singapura situado a 165 metros de altura! 
Ficaremos impressionados pela magnífica vista panorâmi-
ca de Singapura e seus arredores. A seguir conheceremos 
o Merlião, símbolo da cidade, metade peixe e metade leão, 
ícone que representa o começo humilde da cidade de Sin-
gapura como um povo de pescadores. Não podemos nos 
perder o Merlião Park com sua grande estátua. Visita de 
um dos templos budistas-taoístas mais antigos da cida-
de, o templo Thian Hock Keng construído em 1.842 para 
adorar à deusa do Mar chinês. Em Chinatown, visita do 
templo hindu mais antigo de Singapura, o magnifico Sri 
Mariamman Tempere, construído em 1.827. Passeie pelas 
ruas estreitas de Chinatown onde encontrassem casas 
de chá, lojas de medicinas, lojas de souvenirs, têxteis etc. 
Resto do día livre. Acomodação.

DIA 3 SINGAPURA 
Café da manhã. Dia livre. Passeie por Orchard Road ou 
desfrute de visitas opcionais como o aquário maior 
do mundo Sentosa, ou do parque natural de Jurong. 
Acomodação.

DIA 4 SINGAPURA
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar em 
seu voo de retorno ou continuar em outro dos nossos iti-
nerários. Fim dos nossos serviços. ■

SAÍDAS: Diárias.

DIA 1 KUALA LUMPUR 
Chegada. Traslado ao hotel. Resto do dia livre. Kuala Lum-
pur, cidade e capital de Malaysia, país que se encontra na 
união dos rios Kelang e Combak, a 30 Km do estreito de 
Malaca. Foi fundada em 1.857 como um povo mineiro em 
campos de estanho. Seu nome significa em malayo «boca 
de rio de lodo», uma referência à zona onde se extraía o 
mineral com grandes excavadoras. O campo mineiro cres-
ceu rapidamente até converter-se em centro econômico 
do estado de Selangor, a região mais desenvolvida de Ma-
lásia. O conjunto de modernos edifícios governamentais, 
rodeados de lagos e jardins, contrasta com antigos tem-
plos e mesquitas; ruas com lojas orientais, sua magnífica 
estação ferroviária de estilo victoriano. Acomodação.

DIA 2 KUALA LUMPUR 
Café da manhã. Pela manhã visita panorâmica dos prin-
cipais pontos interessantes da cidade: breve parada nas 
torres petronas, na Mesquita de Jamek a mais antiga de 
toda a cidade, no monumento Tugu Negara, erguido em 
comemoração e em memória dos caídos em guerra. Pas-
saremos por Chinatown, localizado na rua Petaling onde 
poderemos observar lojas com os objetos e comidas tí-
picas desta cultura. Também veremos o Tribunal Federal, 
de estilo morisco, a Estação Antiga, o Club de Cricket de 
estilo Tudor e o Palácio do Rei. Restante da tarde livre. 
Acomodação.

DIA 3 KUALA LUMPUR (Malaca) MP
Café da manhã. Visita de dia completo a Malaca, cidade 
a 160 Km ao sul de Kuala Lumpur. Chegou a ser um dos 
enclaves comerciais mais importantes junto com Goa (na 
Índia) e Ceilán (Sri Lanka) por sua posição geográfica. 
Visita-se entre outros a praça Stadhuys , a Porta de San-
tiago, a igreja de São Pablo e a Cristã, o Templo de Cheng 
Hou Tengn (o templo mais antigo de Malásia). Almoço. 
Tempo libre para passear pela a rua Jonker conhecida pe-
los bazares. Regresso a Kuala Lumpur. Acomodação.

DIA 4 KUALA LUMPUR 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar em 
seu voo de regresso ou conectar com outro de nossos iti-
nerários. Fin de nossos serviços. ■

9100

Bangkok
4 dias / 2 refeições desde

 425$

9210

Singapura
4 dias desde

 1.205$

9220

Kuala Lumpur
4 dias / 1 refeição desde

 990$

ITI 9100 / 9210 / 9220

9100 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 25 Outubro 2019 425 425 695
26 Outubro 2019 a 31 Março 2020 460 460 740

9100 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 25 Outubro 2019 540 520 935
26 Outubro 2019 a 31 Março 2020 580 550 1.000

9100 - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 25 Outubro 2019 570 560 1.020
26 Outubro 2019 a 31 Março 2020 635 625 1.205

Crianças até 12 anos, desconto do 20% em Triplo.
Produto Luxo Plus base hotel Le Bua em www.specialtours.com.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Traslados conforme itinerário.
·  3 pernoites nos hotéis indicados ou similares. 
·  Refeições conforme itinerário.
·  Visitas indicadas no itinerário com guias locais de língua 
hispana. 

·  Seguro básico de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Bangkok Furama Silom 4* (Tentação) 
 Holiday Inn Silom / Amara 4* (Seleção) 
 Pullman G 5* (Luxo)
Hoteles alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Traslados conforme itinerário.
·  3 pernoites nos hotéis indicados ou similares. 
·  Visitas indicadas no itinerário com guias locais de língua hispana. 
·  Seguro básico de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Singapura Swissotel Merchant Court 4* (Seleção) 
 Pan Pacific / Conrad Centennial 5* (Luxo) 
 Marina Bay Sands 5* (Luxo Plus)
Hoteles alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Traslados conforme itinerário.
·  3 pernoites nos hotéis indicados ou similares. 
·  Refeições conforme itinerário.
·  Visitas indicadas no itinerário com guias locais de língua hispana. 
·  Seguro básico de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Kuala Lumpur Journal Boutique 4* (Seleção) 
 Element 4* (Seleção) 
 Renaissance West Wing 5* (Luxo)
Hoteles alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

9210 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril 2019 ao 31 Março 2020 1.205 1.000 2.435
Noite adicional 220 185 435
Não opera do 14 ao 24 Setembro. 
Preços não válidos do 21 Dezembro ao 2 Janeiro. Consultar.

9210 - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril 2019 ao 31 Março 2020 1.465 1.290 2.435
Noite adicional 290 240 570
Não opera do 5 ao 8 Agosto e 14 ao 24 Setembro.
Preços não válidos do 21 Dezembro ao 2 Janeiro. Consultar.

9210 - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO PLUS

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 20 Dezembro 2019 1.810 1.465 3.130
Noite adicional 405 345 820
Não opera do 14 ao 24 Setembro.

Suplemento 1 pax viajando só, 200 USD.
Crianças até 12 anos, desconto do 20% em Triplo.

9220 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril 2019 ao 31 Março 2020 990 820 1.240
Noite adicional 70 65 140

9220 - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril 2019 ao 31 Março 2020 1.080 905 1.445
Noite adicional 115 95 220

Suplemento 1 pax viajando só: 260 USD.
Preços não válidos do 21 Dezembro ao 2 Janeiro. Consultar.
Crianças até 11 anos, 30% desconto em Triplo.
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A Grande Muralha · China Jardim Yuyuan · Shanghai

SAÍDAS: Diárias.

DIA 1 TÓQUIO 
Chegada no aeroporto de Narita ou Haneda você será re-
cebido por um assistente que irá acompanhá-lo ao ponto 
de encontro com o ônibus regular do aeroporto. Traslado 
ao hotel sem assistência (o traslado está sujeito aos horá-
rios do Shuttlebus para chegadas depois do horário deste 
serviço, o traslado será por conta dos passageiros de táxi 
ao hotel). Resto do dia livre. Acomodação.

DIA 2 TÓQUIO 
Café da manhã. Dia livre. Você pode fazer um tour opcio-
nal da cidade em inglês com áudio-guia em espanhol para 
conhecer o Santuário Meiji dedicado ao ex-imperador Mut-
suhito, o Jardim Imperial Palace Oriental (sem entrada do 
palácio), o Templo de Senso-ji e a rua comercial Nakamise. 
O passeio termina em Ginza. Tarde livre. Acomodação.

DIA 3 TÓQUIO 
Café da manhã. Dia livre. Você pode fazer uma excursão 
ao Monte Fuji e Hakone em Inglês com áudio-guia em es-
panhol para conhecer a quinta estação do Monte Fuji (às 
vezes não é possível subir), passeio de barco no Lago Ashi 
e subir ao Monte Komagakate por teleférico. O almoço 
está incluído e saída de trem para Tóquio. O tour finaliza 
na estação de Tóquio. Acomodação.

DIA 4 TÓQUIO 
Café da manhã. Encontro no lobby do hotel com um assis-
tente em espanhol, para ajuda-los a pegar o ônibus para o 
aeroporto. Traslado sem assistência ao aeroporto. Fim dos 
nossos serviços. ■

SAÍDAS: Diárias.

DIA 1 BEIJING 
Chegada, capital da República Popular China. Traslado ao 
hotel. Resto do dia livre. Acomodação.

DIA 2 BEIJING MP 
Café da manhã. É uma cidade extraordinariamente rica 
em sítios e vestígios históricos e culturais. Visitaremos 
o Palácio Imperial, conhecido como a “Cidade Proibida” 
devido a que o povo estava proibido entrar nela, a Praça 
de Tian An Men, uma das maiores do mundo, Palácio de 
Verão, utilizado como jardim nos tempos da Dinastía Qing 
pelos membros da Casa Imperial. Almoço. Pela noite, Jan-
tar Pato Laqueado de Beijing. Acomodação.

DIA 3 BEIJING MP 
Café da manhã. Continuaremos visitando os arredores de 
Pequim, começando por uma das grandes maravilhas do 
mundo como o é a Grande Muralha Chinesa, espetacular e 
grandiosa obra arquitetônica, cujos anais cobrem mais de 
2.000 anos de história. Foi construída como defesa tanto 
como proteção pela possível entrada das tribos nômades 
procedentes do norte como pela invasão entre os diferentes 
reinos. Com uma extensão de 6.000 Km, atravessa um total 
de 7 das províncias chinesas. Almoço num restaurante local. 
Pela tarde, regressaremos à cidade fazendo uma pára para 
fotografias no Estádio Nacional “Ninho de Pássaro” e o Cen-
tro Nacional de Natacion “Cubo de Água”. Acomodação.

DIA 4 BEIJING 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar em 
seu voo de retorno ou continuar em outro dos nossos iti-
nerários. Fim dos nossos serviços. ■

SAÍDAS: Diárias.

DIA 1 SHANGHAI 
Chegada. Traslado ao hotel. Shanghai, uma das cidades 
históricas e culturais, mais famosas com o maior centro 
industrial e o maior porto de comércio exterior do país. 
Dividida pelo rio Wusong, este diferencia suas duas zonas: 
a norte que era a colônia japonesa, a sul que era a colônia 
ocidental, onde se encontra o “Bund”, shopping da cida-
de. Destaca o Parque Huangpu onde a diário os chineses 
se reúnem para realizar exercícios de Tai Ji. Resto do dia 
livre. Acomodação.

DIA 2 SHANGHAI MP 
Café da manhã. Visita de dia completo a Shanghai, um 
dos municípios diretamente subordinados ao Poder Cen-
tral. Visitaremos o Jardim Yuyuan, o Templo de Buda de 
Jade e o Malecón da cidade. Almoço durante a visita. 
Tempo livre. Acomodação.

DIA 3 SHANGHAI 
Café da manhã. Dia livre para seguir conhecendo Shan-
ghai, banhada pelo Mar de Chinesa Oriental e localizada 
em ao desembocadura do rio Yangtsé, Poderemos apro-
veitar para visitar o Museu de Arte e História de Shanghai, 
a Tumba da Senhora Soong Ching Ling e a Residência An-
tiga de Lu Xun. Acomodação.

DIA 4 SHANGHAI 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar em 
seu voo de retorno ou continuar em outro dos nossos iti-
nerários. Fim dos nossos serviços. ■

9400  9400-B

Tóquio
4 dias desde

 1.175$

9300

Beijing
4 dias / 3 refeições desde

 520$

9301

Shanghai
4 dias / 1 refeição desde

 470$

9301 - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 30 Novembro 2019 470 470 1.030
1 Dezembro 2019 ao 25 Março 2020 595 595 1.165
Suplemento 1 pax viajando só, 190 USD.
Crianças até 11 anos, desconto do 5% em Triplo.
Não opera de 10 ao 17 Abril 2019 e 17 Janeiro ao 9 Fevereiro 2020.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Traslados conforme itinerário.
·  3 pernoites nos hotéis indicados ou similares. 
·  Visitas indicadas no itinerário com guias locais de língua hispana.
·  Refeições conforme itinerário.
·  Seguro básico de viagem.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Traslados conforme itinerário.
·  3 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
·  Visitas indicadas no itinerário com guias locais de língua hispana. 
·  Refeições conforme itinerário.
·  Seguro básico de viagem.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Traslados conforme itinerário.
·  3 pernoites nos hotéis indicados ou similares. 
·  Seguro básico de viagem.
·  Iti. 9400-B adicionalmente: Visita da cidade e Monte Fuji 
e Hakone (de acordo a itinerário) com suplemento (ver 
suplemento em quadro de preços). Esta opção só opera em 
Produto Seleção.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Shanghai Huatin&Towers / Guoman 5* (Luxo)
Hoteles alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Beijing The Great Wall / The Beijing 4*S (Luxo)
Hoteles alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Tóquio Metropolitan Ikebukuro 4* (Tentação) 
 Keio Paza Shinjuku 4*S (Seleção)
Hoteles alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

9300 - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril 2019 ao 9 marzo 2020 520 520 830
Suplemento 1 pax viajando só, 100 USD.
Crianças até 11 anos, desconto do 5% em Triplo.
Não opera de 17 Janeiro ao 9 Fevereiro Quartas e Sextas-feira 
do 30 Agosto ao 1 Dezembro.

9400 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 21 Dezembro 2019 1.175 990 2.120
10 Janeiro ao 31 Março 2020 1.300 1.090 2.350
Sup. por noite adicional em Tóquio 230 200 425
Não opera do 28 Abril ao 7 Maio, 17 ao 27 Outubro,  
1 ao 5 Novembro e 22 Dezembro ao 9 Janeiro.
O Produto Tentação só opera sem visitas.

9400 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 21 Dezembro 2019 1.375 1.165 2.550
10 Janeiro ao 31 Março 2020 1.530 1.290 2.830
Sup. por noite adicional em Tóquio 270 250 510
Suplemento por pax iti. 9400-B 300
Iti. 9400-B inclui opcionais de Visita de Tóquio e Monte Fuji 
Hakone.
Não opera de 28 Abril ao 7 Maio, 11 ao 15 Julio, 8 ao 13 Agosto,  
11 ao 22 Setembro, 5 ao 10 Outubro, 17 ao 27 Outubro e  
1 ao 5 Novembro.
Crianças até 11 anos, desconto do 10% em Triplo.

ITI 9400 / 9300 / 9301
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SALIDAS: Diárias.

DIA 1 HONG KONG 
Chegada. Traslado ao hotel. Hong Kong é uma Região Ad-
ministrativa Especial da China e foi colônia britânica até 
1.997. É uma cidade de contrastes, onde modernidade e 
tradição estão de mãos dadas. Hong Kong possui perso-
nalidade própria e oferece ao viajante um mundo de visi-
tas culturais, de lazer, mercados e feiras de rua, e também 
as lojas mais luxuosas do mundo. Além disso, seu impres-
sionante rasca-céu e a imagem magnifica que oferece a 
Baía Vitória iluminada, fazem de Hong Kong um lugar de 
personalidade própria. Acomodação.

DIA 2 HONG KONG 
Café da manhã. Visita da cidade incluindo o Cais dos 
Pescadores de Aberdeen, que em outros tempos era um 
tranquilo povoado de pescadores convertido agora em 
uma próspera cidade muito conhecida por seus magnífi-
cos restaurantes flutuantes; a Baía de Repulse, que possui 
uma das mais populares praias de Hong Kong e o Pico 
Victoria, convertido na zona residencial mais prestigiosa 
da Ilha e desde o seu cume vê-se uma vista impressionan-
te, divisando-se ao longe as ilhas do Mar do Sul da China. 
Tarde livre em Hong Kong, cidade com uma mistura única 
de Oriente e Ocidente, com as raízes chinesas e o patrimô-
nio colonial britânico, sofisticação ultramoderna e antigas 
tradições. Uma das cidades mais diversas e ambientadas 
do mundo. Acomodação.

DIA 3 HONG KONG 
Café da manhã. Dia livre para seguir desfrutando da ilha e 
seus numerosos atraentes. Acomodação.

DIA 4 HONG KONG 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar em 
seu voo de retorno ou continuar em outro dos nossos iti-
nerários. Fim dos nossos serviços. ■

SAÍDAS: Diárias.

DIA 1 TAIPEI
Chegada em Taipei, capital de Taiwan e centro econômico, 
político e cultural do país. Acomodação.

DIA 2 TAIPEI
Café da manhã. Visitaremos a cidade durante todo o 
dia, incluindo o Sepulcro dos Mártires, o Museu Nacional 
do Palácio, construído em 1.965 nas colinas do norte de 
Taipei e uma das principais atrações da capital e lugar 
inevitável para qualquer visita em Taiwan. Também vi-
sitaremos o Ching Khai-Sek Memorial Hall, situado em 
uma enorme praça onde se encontra a estátua do Ching 
Khai-Sek, líder que passou todo o governo da Republi-
ca da China à ilha de Taiwan. À continuação, visitaremos 
um mercado tradicional taiwanês, o Templo chinês e o 
escritório presidencial (visita exterior). Depois seguire-
mos para um centro de artesanato de Taiwan. Retorno ao 
hotel. Acomodação.

DIA 3 TAIPEI
Café da manhã. Dia livre nesta cidade fascinante, que 
pode ser aproveitado para fazer compras em alguns dos 
seus enormes centros comerciais, lojas tradicionais ou nos 
seus famosos mercados noturnos. Também poderá fazer, 
de maneira opcional, visitas culturais já que o destino é 
uma maravilha para os amantes do balé e da ópera, artes 
marciais, medicinas alternativas, etc. Taipei oferece aos 
seus visitantes uma grande oferta cultural e uma fasci-
nante gastronomia, uma das melhores da Ásia, graças à 
sua fusão da cozinha tradicional da China continental e do 
Japão. Acomodação.

DIA 4 TAIPEI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar seu 
avião para retornar ou conectar com outro de nossos iti-
nerários. Fim dos nossos serviços. ■

SAÍDAS: Diárias.

DIA 1 SEUL
Chegada ao aeroporto internacional de Seul. Traslado ao 
hotel sem assistência. Acomodação. 

DIA 2 SEUL MP
Café da manhã. Visita em Metro às principais zonas da 
cidade. Caminharemos através do “Hanok”, povo do Buk-
chon. A manhã finalizará com um passeio pela rua Insa-
dong. Almoço em um restaurante local. Pela tarde, visita-
remos o Santuário Real Jongmyo (fechado na Terça-feira), 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Acomodação.

DIA 3 SEUL MP
Café da manhã. Presentacion no hotel President (translado 
por conta do cliente, ticket de Metro incluído), para reali-
zar a excursión de dia completo à zona desmilitarizada. Ao 
chegar, passaremos pelo controle de segurança dos passa-
portes e visita do Observatório Dora e a estação de trem 
Dorasan. Descobriremos o Parque Imjingak, a Ponte da Li-
berdade e o Sino da Unificação. No final da manhã, visita ao 
terceiro túnel escavado na rocha com 73 metros de profun-
didade e capaz de mover uma divisão completa por hora 
com suas armas. Almoço. Retorno ao hotel. Acomodação.

DIA 4 SEUL 
Café da manhã. Tempo livre. Pela tarde, traslado de metrô para 
visitar o Palácio Real Gyeongbokgung (fechado às Terças-fei-
ras) e ao Templo Jogyesa. Retorno ao hotel. Acomodação.

DIA 5 SEUL 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços. ■

9302

Hong Kong
4 dias desde

 895$

9396

Taiwan
4 dias desde

 1.000$

9482

Seul
5 dias / 2 refeições desde

 1.810$

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Traslados conforme itinerário.
·  3 pernoites nos hotéis indicados ou similares. 
·  Visitas indicadas no itinerário com guias locais de língua hispana.
·  Seguro básico de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Hong Kong Harbour Plaza 8 Degrees 4* (Seleção) 
 Langham / Regal Hong Kong 5* (Luxo)
Hoteles alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

ITI 9302 / 9396 / 9482

9302 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 8 Outubro 2019 895 730 1.455
9 Outubro ao 16 Novembro 2019 965 780 1.665
17 Novembro ao 20 Dezembro 2019 895 730 1.455
2 Janeiro ao 31 Março 2020 990 800 1.665

9302 - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 20 Dezembro 2019 1.090 925 1.800
2 Janeiro ao 31 Março 2020 1.205 1.030 1.995

Preços não válidos do 21 Dezembro ao 2 Janeiro. Consultar.
Suplemento 1 pax viajando só, 70 USD.
Crianças até 11 anos, desconto do 10% em Triplo.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Traslados conforme itinerário.
·  3 pernoites nos hotéis indicados ou similares. 
·  Visitas indicadas no itinerario com guia local de lingua 
hispana ou inglesa de acordo à opção eleita. 

·  Seguro básico de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Taiwan Howard Plaza 4* (Seleção) 
 Grand Formosa Regent 5* (Luxo)
Hoteles alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

OBSERVAÇÕES
·  Este programa não opera de 1 ao 8 Abril, 15 ao 17 Junho, 12 
ao 16 Setembro, 6 ao 11 Outubro, 26 ao 31 Outubro,  
22 Dezembro ao 2 Janeiro e 25 Janeiro ao 15 Fevereiro.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Traslados conforme itinerário.
·  4 pernoites nos hotéis indicados ou similares. 
·  Refeições conforme itinerário.
·  Visitas indicadas no itinerário com guias locais de língua hispana.
·  Seguro básico de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Seul Shinshin 3* (Tentação) 
 Lotte City Myeongdong 4*S (Seleção) 
 Grand Ambassador 5* (Luxo)
Hoteles alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

OBSERVAÇÕES
·  A visita de dia completo da área desmilitarizada está disposta de 
acordo com as regras impostas pelo Governo e está disponível 
de Terças-feiras a Sábado, exceto nos dias de treinamento militar 
e os feriados coreanos e americanos (EE.UU.).

·  O hotel Shin Shin não possui quartos Triplos. O preço do 
Triplo está em base a 1 Duplo + 1 Single.

·  Não permitida a entrada à zona desmilitarizadas a menores 
de 11 anos.

·  Iti. 9482-B, 4 dias sem zona desmilitarizada em  
www.specialtours.com.

9396 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril 2019 ao 31 Março 2020 1.000 1.030 1.975
Iti. 9396-Inglés: com guía em inglés 780 905 1.550

9396 - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril 2019 ao 31 Março 2020 1.260 1.385 2.495
Iti. 9396-Inglés: com guía em inglés 1.030 1.260 2.265

Preços não válidos do 21 Dezembro ao 2 Janeiro. Consultar.
Não hã Triplos, preço baseado em 1 Duplo + 1 Single.

9482 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 31 Outubro 2019 1.810 1.915 2.255

9482 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 31 Outubro 2019 1.935 2.060 2.445

9482 - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 31 Outubro 2019 2.100 2.245 2.660

Suplemento 1 pax viajando só, 850 USD
Não há Triplos, preço baseado em 1 Duplo + 1 Single.
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Singapura

INDONÉSIA

TAILÂNDIA

Kuala Lumpur

MALÁSIA

(Iti. 9560-B)

(Iti. 9560-P)

Bali
(Iti. 9560-B)

Phuket
(Iti. 9560-P)

4

3

3

3

Vista da cidade e Torres Petronas · Kuala Lumpur

Panorâmica noturna · Singapura

ITI 9560 / 9560-B / 9560-P

DIA 3 SINGAPURA 
Café da manhã. Dia livre. Passeie por Orchard Road ou 
desfrute de visitas opcionais como o aquário maior 
do mundo Sentosa, ou do parque natural de Jurong. 
Acomodação. 

DIA 4 SINGAPURA   KUALA LUMPUR
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e saída en voo (aéreo 
não incuido) a Kuala lumpur). Chegada e traslado ao hotel. 
Resto do dia livre. Kuala Lum pur, cidade e capital de Malay-
sia, país que se encontra na união dos rios Kelang e Com-
bak, a 30 Km do estreito de Malaca. A cidade tem crescido 
desde a independência em 1.963. O conjunto de modernos 
edifícios governamentais, rodeados de lagos e jardins, con-
trasta com antigos templos e mesquitas. Acomodação.

DIA 5 KUALA LUMPUR 
Café da manhã. Pela manhã visita panorâmica dos prin-
cipais pontos interessantes da cidade: breve parada nas 
torres petronas, na Mesquita de Jamek a mais antiga de 
toda a cidade, no monumento Tugu Negara, erguido em 
comemoração e em memória dos caídos em guerra. Pas-
saremos por Chinatown, localizado na rua Petaling onde 
poderemos observar lojas com os objetos e comidas tí-
picas desta cultura. Também veremos o Tribunal Federal, 

DIA 1 SINGAPURA 
Chegada e traslado ao hotel. Esta cidade, capital do pais, 
com seu mesmo nome; e importante porto internacional, 
esta situado junto ao estreito de Singapura, no lado sul da 
ilha principal. Acomodação. 

DIA 2 SINGAPURA 
Café da manhã. Descobriremos Singapura desde a cume 
do ícone da engenharia e da arquitetura mais maravilho-
sa de Ásia, o Flyer Singapura situado a 165 metros de 
altura! Ficaremos impressionados pela magnífica vista 
panorâmica de Singapura e seus arredores. A seguir co-
nhecer emos o Merlião, símbolo da cidade, metade peixe 
e metade leão, ícone que representa o começo humilde 
da cidade de Singapura como um povo de pescadores. 
Não podemos nos perder o Merlião Park com sua grande 
estátua. Visita de um dos templos budistas-taoístas mais 
antigos da cidade, o templo Thian Hock Keng construído 
em 1.842 para adorar à deusa do Mar chinês. Em China-
town, visita do templo hindu mais antigo de Singapura, 
o magnifico Sri Mariamman Tempere, construído em 
1.827. Passeie pelas ruas estreitas de Chinatown onde 
encontrassem casas de chá, lojas de medicinas, lojas de 
souvenirs, têxteis etc. Resto do día livre. Acomodação. 

9560

Templos e Aranha-Céus: Singapura e Kuala Lumpur
7 dias / 1 refeição     desde

 2.185$
de estilo morisco, a Estação Antiga, o Club de Cricket de 
estilo Tudor e o Palácio do Rei. Restante da tarde livre. 
Acomodação. 

DIA 6 KUALA LUMPUR (Malaca) MP 
Café da manhã. Visita de dia completo a Malaca, cidade a 
160 Km ao sul de Kuala Lumpur, no extremo sul da penín-
sula de Malaca. Chegou a ser um dos enclaves comerciais 
mais importantes junto com Goa (na Índia) e Ceilán (Sri 
Lanka) por sua posição geográfica. Visita-se entre outros 
a praça Holandesa Stadhuys, caracterizada por uma cor 
vermelha muito vivo, a Igreja de Cristo, a Clocktower e a 
Fonte da Rainha Victoria: a continuação a Porta de San-
tiago, a igreja de São Pablo, a antiga porta da fortaleza 
portuguesa “A Famosa” que conduz à igreja de St. Paul 
onde foi enterrado Francisco Javier. Também visitaremos 
o Cheng Hou Teng, o templo chinês mais antigo de Malá-
sia. Almoço. Depois disporemos de tempo para passear 
pela Jonker Street, famosa por suas lojas de antiguidades 
e bazares. Acomodação.

DIA 7 KUALA LUMPUR 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar em 
seu voo de regresso ou conectar com outro de nossos iti-
nerários. Fin de nossos serviços. ■
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Templo Pura Ulun Danu Bratan · Bali

9560 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 25 Março 2020 2.185 1.810 3.225 2.540 2.185 3.870
26 ao 31 Março 2020 2.235 1.860 3.295 2.600 2.235 3.950

9560-B - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 15 Junho 2019 2.560 2.175 3.860 3.110 2.755 4.930
16 Junho ao 25 Agosto 2019 2.590 2.195 3.920 3.235 2.840 5.180
26 Agosto ao 10 Dezembro 2019 2.560 2.175 3.860 3.110 2.755 4.930
11 ao 17 Dezembro 2019 2.725 2.290 4.180 3.420 2.965 5.555
2 Janeiro ao 25 Março 2020 2.560 2.175 3.860 3.110 2.755 4.930
26 ao 31 Março 2020 2.650 2.265 4.005 3.235 2.860 5.125

9560-P - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 20 Outubro 2019 2.400 2.030 3.620 2.920 2.560 4.620
21 Outubro 2019 ao 25 Março 2020 2.515 2.130 3.850 3.035 2.685 4.825
26 ao 31 Março 2020 2.630 2.225 4.055 3.225 2.800 5.220

Preços não válidos do 17 Dezembro ao 2 Janeiro. Consultar.
Suplemento 1 pax viajando só, 415 USD.
Suplemento por pax excursão opcional a Phang Nga o a Phi Phi (desde Phuket): 180 UDS (em inglês) e 210 USD (em espanhol, 
Terças, Quintas-feiras e Sábados).
Crianças até 10 anos, 10% desconto em Triplo.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas. 
·  Traslados conforme itinerário  
·  6 / 10 / 9 pernoites nos hotéis indicados ou similares, de 
acordo ao itinerário eleito.

·  Refeições conforme itinerário. 
·  Visitas indicadas no itinerário com guias locais de língua 
hispana. 

·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Aéreos Singapura-Kuala Lumpur ou Singapura-Kuala 
Lumpur-Bali ou Phuket (em função do itinerário eleito) não 
incluídos.  

·  Não opera de 14 ao 24 Setembro.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Singapura Swissotel Merchant Court 4* (Seleção) 
 Conrad Centennial 5* (Luxo)
Kuala Lumpur Journal Boutique / Element 4* (Seleção) 
 Renaissance West Wing 5* (Luxo)
Bali Sadara 4* (Seleção) 
 Meliá Bali 5* (Luxo)
Phuket Old Phuket 4* (Seleção) 
 Movenpìck Karom / Pullman Arcadia 5* (Luxo)
Hoteles alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

SAÍDAS
Diárias.

DÍAS 1 AO 6 IGUAIS QUE ITINERÁRIO 9560

DIA 7 KUALA LUMPUR   BALI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para tomar seu voo 
ao aeroporto de Denpasar em Bali (aéreo não incluído). Che-
gada e traslado ao hotel. Resto do dia livre. Acomodação. 

DIA 8 PRAIA DE BALI (Tanah Lot)  
Café da manhã. Manhã livre. Pela tarde, saída para o Tem-
plo de Mengwi, o templo da família real de Taman Ayun. 
Continuação para a floresta dos macacos de Alas Keda ton. 
No horário do pôr do sol, chegaremos ao Templo de Tanah 
Lot, um templo situado em uma rocha rodeada pelo mar. 
Traslado ao hotel. Acomodação. 

DIAS 9 E 10 PRAIA DE BALI 
Café da manhã. Dias livres nesta ilha cativante. A hospita-
lidade calorosa de Bali, conhecida como a “Ilha dos Deu-
ses”, lhe cativará irremediavelmente. A ilha está repleta de 
incríveis reservas naturais, vulcões, templos, uma flora e 
fauna únicas, de tradições e costumes ancestrais. Bali é 
magia e sua hospitalidade acolhedora e suas praias pa-
radisíacas e recifes de coral, o convertem em um destino 
que nenhum viageiro esquecerá. Acomodação.

DIA 11 PRAIA DE BALI 
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado ao 
aeroporto para pegar o avião para a sua cidade de desti-
no. Fim dos nossos serviços. ■

DÍAS 1 AO 6 IGUAIS QUE ITINERÁRIO 9560

DIA 7 KUALA LUMPUR   PHUKET 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para tomar seu 
voo ao aeroporto de Phuket em Tâilandia (aéreo não in-
cluído). Chegada e traslado ao hotel. Resto do dia livre. 
Acomodação. 

DIA 8 PHUKET 
Café da manhã. Dia livre a sua disposição para desfrutar 
das maravilhosas praias da zona ou realizar uma visita op-
cional às ilhas Phi Phi na que veremos as ilhas de Khai Nai 
e Mai Pai (a ilha de bambú). Acomodação. 

DIA 9 PHUKET
Café da manhã. Dia livre com possibilidade de realizar 
uma visita opcional a Phnag Nga, a famosa ilha de James 
Bond, ou passear pelos lugares turísticos da zona, com 
muito ambiente, restaurantes, bares e locais de lazer no-
turno. Acomodação. 

DÍA 10 PHUKET 
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado ao 
aeroporto para pegar o avião para a sua cidade de desti-
no. Fim dos nossos serviços. ■

9560-B

Extensão Bali
11 dias / 1 refeição desde

 2.560$

9560-P

Extensão Phuket
10 dias / 1 refeição desde

 2.400$
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Templo do Buda de Jade · Shanghai

Pagoda Chureito no Santuário Arakura Sengen Shrine · Japão

Beijing

Shanghai
CHINA

2
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H)

Hong Kong
(Iti. 9500-H)

Tóquio

NaraOsaka

JAPÃO

Quioto 3
3
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ITI 9500 / 9500-H

le em uma estrada medieval). Almoço em um restaurante 
local. Retorno ao hotel em Tóquio. Acomodação.

DIA 4 TÓQUIO   QUIOTO (Nara) 
Café da manhã. Entregas das bagagens que se trasladam 
separadamente de caminhão (incluído 1 mala por pessoa) 
ao hotel em Quioto. Às 8h30, reunião no lobby e trasla-
do com assistente em espanhol à estação de Tóquio para 
pegar o trem bala Nozomi. Chegada em Quioto e encon-
tro com o guia em espanhol para realizar a excursão para 
Nara. Ao sair no distrito Fushimiku de Quioto e na colina 
de Inari, visita ao Santuário de Fushimi Inari, o principal 
santuário Xintoista dedicado á deusa Inari e conhecido 
pelos milhares de toriis (arco japonés) que marcam o ca-
minho até o santuário. Continuação para Nara, uma das 
ciudades mais antigas de Japão, com maravilhosas cons-
truções das que se visitam: o Templo Budista de Todaiji e 
seu enorme Buda Gigante e o Parque dos Veados Sagra-
dos. Traslado ao hotel de Quioto. Acomodação.

DIA 5 QUIOTO MP 
Café da manhã. Às 8h20, reunião no lobby e visita com pleta 
da cidade: o Templo Kinkakuji conhecido por seu Pavilhão 
Dourado (construído em 1.397 e recoberto com lâminas de 
ouro) o frondoso bosque de bambú em Arashiyama com 
o Templo Tenryuji, conhecido como o “Templo Celestial do 
Dragão” que conta com um extraordinário jardim zen. Al-
moço em um res taurante local. Visita do Templo Budista 

DIA 1 TÓQUIO 
Chegada no aeroporto de Narita. No aeroporto de Narita 
será recebido por um assistente que lhe acompanhará até 
o ponto de encontro com o ônibus regular do aeropor-
to. Traslado ao hotel sem assistência. Resto do dia livre. 
Acomodação.

DIA 2 TÓQUIO 
Café da manhã. Às 8h20, reunião no lobby e visita de 
meio dia da cidade, incluindo o Sepulcro de Meij, a Praça 
do Palácio Imperial e o Templo de Asakusa Kannon, com 
sua galeria comercial Nakamise. A visita finaliza no Bairro 
de Ginza, o distrito comercial mais famoso do Japão, com 
suas amplias avenidas e numerosas lojas e cafés. Ao fina-
lizar a visita, poderão retornar ao hotel individualmente 
ou aproveitar a tarde livre para caminhar pelas ruas de 
Tóquio. Acomodação.

DIA 3 TÓQUIO (Hakone - Mt. Fuji) MP 
Café da manhã. Às 7h50, reunião no lobby e visita com 
guia em espanhol á Hakone e o Vale de Owakudani. Du-
rante a excursão, se realizará um passeio de barco pelo 
lago Ashi, com lindas vistas ao Monte Fuji, visita do Museu 
ao Ar Livre de Hakone. Quando o céu está limpo, se pode 
apreciar uma maravilhosa vista do Monte Fuji e do lago 
(no caso de não se poder realizar o passeio de barco e por 
motivos climáticos, se visitará o Santuário Hakoni-Jinja e 
Hakone Sekishoato, reconstrução de um posto de contro-

9500  Japão e China Express
12 dias / 7 refeições     desde

 3.340$
de Sanjusangen do, que com as 1.000 estátuas do deus 
Kannon e o Bairro de Gion, na zona antiga, onde moram a 
maioria das guei xas de Quioto. Finalizaremos por volta das 
17h30. Retorno ao hotel e Acomodação.

DIA 6 QUIOTO 
Café da manhã. Día livre para aproveitar para realizar uma 
excursão para Hiroshima para conhecer o Parque Memo-
rial da Paz com a Cúpula da Bomba Atômica ou Cupula 
Genbaku (Patrimônio da Humanidade) e o Santuário Xinto-
ísta de Itsukushima em Miyajima com a famosa porta “Tori” 
sobre o mar, Patrimônio da Humanidade. Acomodação.

DIA 7 QUIOTO - OSAKA   BEIJING
Café da manhã. Encontro com um chófer de MK Skyga-
te Shuttle para o traslado (sem assistência) ao aeroporto 
de Osaka (Itami o Kansai) e saída en voo a Beijing (aéreo 
não incluido). Chegada, assistência e traslado ao hotel. 
Acomodação. 

DIA 8 BEIJING  MP
Café da manhã. Visita da cidade que, com uma história de 
3.000 anos, é uma cidade extremamente rica em locais e 
relíquias históricos e culturais: o Palácio Imperial, conheci-
do como a “Cidade Proibida”, complexo de mais de 980 
edificios de arquitetura tradicional chinesa, declarado pa-
trimonio de la Humanidad pela Unesco, e a Praça de Tian 
An Men, uma das maiores do mundo. Almoço e, à tarde, 
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Panorâmica na noite · Hong Kong

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas. 
·  Traslados conforme itinerário. 
·  Assistência de língua hispana na chegada nos aeroportos. 
·  11 / 13 pernoites nos hotéis indicados ou similares. 
·  Refeições conforme itinerário. 
·  Passagem de trem bala de Tóquio a Quioto na classe Turista.
·  Passagem avião Beijing-Shanghai na classe Turista. 
Adicionalmente iti. 9500-H, passagem avião Shanghai-Hong 
Kong na classe Turista.

·  Visitas indicadas no itinerário com guias locais de lingua hispana. 
·  Jantar-degustação de “Pato Laqueado”. 
·  Seguro básico de viagem. 

OBSERVAÇÕES
·  Voo Tóquio-Beijing não incluídos. 
·  Ver notas de bagagem de mão no itinerario.
·  Não opera: 6 Abril ao 6 Maio; 12 Julio; 2, 9, 16 e 23 Agosto;  
13 e 20 Setembro; e 6 Março. 

·  Ver notas importantes na página 185.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Tóquio New Otani 4* (Todos os Produtos)
Quioto Quioto Tokyu Standard 4* (Seleção) 
 Quioto Tokyu Premium (Supl.) 4* (Seleção Plus)
Beijing The Great Wall / The Beijing 5* (Todos os Produtos) 
 V-Continental Park View 5* (Todos os Produtos) 
 Prime 5* (Todos os Produtos)
Shanghai Longemont / Guoman 5* (Todos os Produtos) 
 Huating & Towers 5* (Todos os Produtos)
Hong Kong Langham / Regal Hong Kong 5* (Todos os Produtos)
Hoteles alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

SAÍDAS
Terças-feiras:  2 Abril ao 17 Dezembro 2019 + 3 ao 31 Março 2020. 

Adicionalmente: 7 Janeiro + 4 e 18 Fevereiro 2020.
Sextas-feiras: 5 Abril ao 4 Outubro + 20 Dezembro 2019.

continuação do passeio até o Palácio de Verão e o extenso 
jardim, utilizado em tempos da dinastia Qing, pelos mem-
bros da Casa Imperial, entre as construções destaca o arco 
de mármore. Acomodação.

DIA 9 BEIJING PC
Café da manhã. Continuaremos visitando os arredores de 
Beijing, começando por uma das grandes maravilhas do 
mundo, a Grande Muralha Chinesa, espetacular e grandiosa 
obra arquitetônica com mais de 2.000 anos de história. Foi 
construída para defesa, tanto como proteção da possível 
invasão das tribos nômades provenientes do norte, como 
da invasão pelos seus vários reinos. Com uma extensão de 
6.000 quilômetros, a muralha atravessa 7 províncias chine-
sas. Almoço em um restaurante típico. À tarde, retorno a 
Beijing com parada próximo ao “Ninho do Pássaro” (Estádio 
Nacional) e o “Cubo de Água” (Centro Nacional de Natação) 
para fotos. À noite, Jantar de boas-vindas com degustação 
do delicioso “Pato Laqueado” de Beijing. Acomodação.

DIA 10 BEIJING   SHANGHAI MP 
Café da manhã. Pela manhã visita ao famoso Templo do 
Céu, construída em 1.420, o conjunto de edificios junto ao 
salão de Oração para a obtenção de boa colheita, o altar 
circular e a Bóveda imperial são Patrimônio da Humanida-
de delarado pela UNESCO. Almoço. Traslado ao aeroporto 
e saída en avião para Shanghai, localizada na desemboca-
dura do rio Yangtsé, dividida pelo rio Wusong, que dife-
rencia suas duas zonas: a Norte, antiga colônia japonesa; e 
a sul, antiga colônia ocidental, onde se encontra o “Bund”, 
centro comercial da cidade. Acomodação.

DIA 11 SHANGHAI MP
Café da manhã. Visita de Shanghai: Jardim Yuyuan, um 
dos mais conhecidos da China ; o Templo do Buda de 
Jade, que contém 2 estátuas do buda realizadas em Jade; 
e o Cais da cidade, chamado “Bund” pelos britânicos. Al-
moço. Tarde libre. Acomodação.

DIA 12 SHANGHAI 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços. ■

DIAS 1 AO 11 IGUAIS QUE ITINERÁRIO 9500

DIA 12 SHANGHAI   HONG KONG 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião 
com destino Hong Kong. Che gada e traslado ao hotel. 
Hong Kong é uma Região Administrativa Especial da China 
e foi colônia britânica até 1.997. É uma cidade de contrastes, 
onde modernidade e tradição estão de mãos dadas. Hong 
Kong possui personalidade própria e oferece ao viajante 
um mundo de visitas culturais, de lazer, mercados e feiras 
de rua, e também as lojas mais luxuosas do mundo. Além 
disso, seu impressionante rasca-céu e a imagem magnifica 
que oferece a Baía Vitória iluminada, fazem de Hong Kong 
um lugar de personalidade própria. Acomodação. 

DIA 13 HONG KONG 
Café da manhã. Visita da cidade incluindo o Cais dos Pes-
cadores de Aberdeen, que em outros tempos era um tran-
qüilo povoado de pescadores convertido agora em uma 
próspera cidade muito conhecida por seus magnificos res-
taurantes flutuantes; a Baía de Repulse, que possui uma 
das mais populares praias de Hong Kong e o Pico da Vic-
toria, convertido na zona residencial mais prestigiosa da 
Ilha e desde o seu cume podemos ter uma vista impressio-
nante de 360° sobre quase todo o território, divisando-se 
ao longe as ilhas do Mar do Sul da China. Tarde livre. Lhe 
sugerimos visitar a feira noturna de Temple Street, onde 
além de postos de produtos locais, encontrará um am-
biente animado, ou a feira das mulheres “Ladies Market” 
em Tung Choi Street, com mais de 100 postos de roupa e 
acessórios com um preço excelente. Acomodação. 

DIA 14 HONG KONG
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços. ■

9500-H

com Hong Kong
14 dias / 7 refeições desde

 4.755$

PREÇOS EM USD POR PAX 9500 - JAPÃO E CHINA EXPRESS 9500-H - COM HONG KONG

SELEÇÃO SELEÇÃO PLUS SELEÇÃO SELEÇÃO PLUS

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
2 Abril 2019 3.860 3.715 5.545 4.005 3.860 6.115 5.275 4.990 7.465 5.420 5.140 8.040
5 ao 9 Abril 2019 3.715 3.565 5.250 3.860 3.700 5.825 5.125 4.845 7.175 5.275 4.980 7.750
12 Abril ao 21 Maio 2019 3.495 3.340 4.880 3.630 3.485 5.375 4.910 4.620 6.800 5.045 4.765 7.300
28 Maio ao 5 Julho 2019 3.340 3.195 4.575 3.485 3.340 4.855 4.755 4.470 6.500 4.900 4.620 6.780
9 Jul + 10 ao 17 Set + 8 Out 2019 3.715 3.565 5.250 3.860 3.700 5.825 5.125 4.845 7.175 5.275 4.980 7.750
16 Julho ao 27 Agosto 2019 3.495 3.340 4.880 3.630 3.485 5.375 4.910 4.620 6.800 5.045 4.765 7.300
30 Ago ao 6 Set + 24 Set 2019 3.340 3.195 4.575 3.485 3.340 4.855 4.755 4.470 6.500 4.900 4.620 6.780
27 Set ao 4 Out + 15 Out 2019 3.495 3.340 4.880 3.630 3.485 5.375 4.910 4.620 6.800 5.045 4.765 7.300
25 ao 29 Out + 12 ao 16 Nov 2019 3.850 3.700 5.385 3.995 3.840 5.960 5.260 4.980 7.310 5.410 5.115 7.885
5 Nov + 3 Dez 2019 + 7 Jan 2020 3.630 3.475 5.015 3.765 3.620 5.510 5.045 4.755 6.935 5.180 4.900 7.435
10 ao 20 Dezembro 2019 3.475 3.330 4.710 3.620 3.475 4.990 5.190 4.950 7.205 5.335 5.095 7.490
4 Fevereiro ao 3 Março 2020 3.340 3.195 4.575 3.485 3.340 4.855 4.855 4.575 6.710 5.000 4.720 6.990
10 ao 13 Março 2020 3.495 3.340 4.880 3.630 3.485 5.375 5.015 4.720 7.010 5.150 4.865 7.510
17 ao 20 Março 2020 3.775 3.630 5.345 3.920 3.765 5.920 5.345 5.065 7.550 5.490 5.200 8.120
24 Março 2020 3.920 3.775 5.635 4.065 3.920 6.210 5.490 5.210 7.840 5.635 5.355 8.415
Itis. 9500-B e 9500-HB: Suplemento excursão a Hiroshima 600 USD por pessoa.
Crianças até 10 anos; desconto 15% em Triplo.
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ITI 9507 / 9507-H

o Parque Nacional. Durante a visita, se realiza-se um 
passeio em barco pelo lago Ashi, com umas belas vis-
tas do Monte Fuji, e subida em teleférico até o Monte 
Komagatake (1.357 m). Quando o céu está sem nuvens, 
pode ser apreciado uma maravilhosa vista de Monte 
Fuji e do lago (em ocasiões não pode ser realizado o 
passeio em barco e teleférico por causas climáticas). 
Acomodação. 

DIA 4 TÓQUIO   QUIOTO (Nara) MP
Café da manhã. Entrega da bagagem que se transporta 
separadamente de caminhão ao hotel de Quioto (prepa-
rar uma bagagem de mão para a noite). Traslado com 
as sistência à estação de trem para pegar o trem bala 
(sem assistência), Chegada à estação e encontro com 
o guia de língua hispana para realizar a visita de Nara, 
uma das cidades mais antigas de Japão, com maravi-
lhosas construções das que se visita: o Templo Budista 
de Todaiji e seu enorme Buda Gigante e o Parque dos 
Ciervos Protegidos e o Santuário Sintoísta de Kasuga. Al-
moço em restaurante local. Traslado ao hotel em Quioto. 
Acomodação.

DIA 5 QUIOTO (Fushimi - Inari)
Café da manhã. Pela manhã, visita do fantástico 
Santuário de Fushimi Inari, o principal santuário xin-

DIA 1 TÓQUIO 
Chegada ao aeroporto de Narita ou Haneda, assistência e 
traslado ao hotel em airport Shuttle Bus. Traslado ao hotel 
com assistência. Resto do dia livre. Acomodação.

DIA 2 TÓQUIO MP
Café da manhã. Visita da cidade: o Templo de Asakusa 
Kanon (Senso-ji), o mais antigo de Tóquio com seu ar-
cada comercial de Nakamise, o templo está dedicado 
à Deusa Kanon (Deusa da Misericordia), continuação 
pelo moderno bairro Odaiba, desde onde temos uma 
vista espetacular da baía de Tóquio e o Rainbow Bridge. 
Almoço em um restaurante local e percurso em barco 
pela baía. Para finalizar, visitaremos o bairro de Shibuya 
onde se encontra o famoso cruze, a interseção mais fa-
mosa do mundo, em onde milhares de pessoas cruzam 
em todas direções. O tour finaliza em Shibuya, onde é 
possível ir de shopping já que há milhares de pequenas 
lojas e também grandes armazéns. É uma zona muito 
animada na noite japonesa. Regresso individual ao ho-
tel. Acomodação. 

DIA 3 TÓQUIO 
Café da manhã. Dia livre para seguir conhecendo esta 
fascinante cidade. Se deseja-o, pode realizar uma vi-
sita opcional a Hakone (com almoço), onde se visita 

9507

Descobrindo Japão e China
13 dias / 8 refeições     desde

 3.620$
toísta dedicado ao espírito de Inari (deusa do arroz) 
e conhecido pelos milhares de toris (arco tradicional 
japonês) que marcam o caminho para o santuário. 
Visita do Templo Kinkakuji, famoso pelo seu Pavilhão 
Dourado (construído em 1.397 e recoberto por laminas 
de ouro, Patrimônio da Humanidade), e o Castillo de 
Nijo, com uma superfície de 275.000  m2, está com-
posto por vários edifícios e faz parte dos monumen-
tos históricos da antiga Quioto que são Patrimônio da 
Humanidade pela Unesco. O tour finaliza no centro de 
Quioto, junto à estação, onde se encontram várias lo-
jas e restaurantes. Tarde livre e regresso individual ao 
hotel. Acomodação.

DIA 6 QUIOTO   BEIJING
Café da manhã. Traslado com assistência ao aeroporto 
de Narita o Haneda em transporte de linha shuttle. Saí-
da de avião com destino Beijing (passagem de avião não 
incluído). Chegada a Beijing, capital da República Popular 
da China. Assistência e traslado ao hotel. Restante do dia 
livre. Acomodação.

DIA 7 BEIJING MP 
Café da manhã. Visita da cidade que, com uma história de 
3.000 anos, é uma cidade extremamente rica em locais e 
relíquias históricos e culturais: o Palácio Imperial, conheci-
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NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Traslados conforme itinerário.
·  Assistência de língua hispana na chegada no aeroporto.
·  12 / 14 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
·  Refeições segundo itinerário.
·  Passagem de trem bala de Tóquio a Quioto na classe Turista 
é passagem de avião de Beijing-Xian-Shanghai na classe 
Turista e adicionalmente em iti. 9507-H Shanghai-Hong 
Kong na classe turista. 

·  Jantar-degustação de “Pato Laqueado”.
·  Visitas indicadas no itinerário com guias locais de língua 
hispana em veículos adaptados ao número de pessoas.

·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Passagem de avião de Osaka-Beijing não incluído.
·  Ver informações de bagagem de mão no itinerário. 
·  IMPORTANTE: a excursão opcional a Hakone opera com 
um mínimo de 6 pessoas e há que a contratar junto com a 
reserva do tour. Não é possível contratar em destino já que 
há que reservar previamente.

·  Ver notas importantes na página 185.

9507-H

com Hong Kong
15 dias / 8 refeições desde

 5.115$

do como a “Cidade Proibida”, complexo de mais de 980 
edificios de arquitetura tradicional chinesa, declarado pa-
trimonio de la Humanidad pela Unesco, e a Praça de Tian 
An Men, uma das maiores do mundo. Almoço e, à tarde, 
continuação do passeio até o Palácio de Verão e o extenso 
jardim, utilizado em tempos da dinastia Qing, pelos mem-
bros da Casa Imperial, entre as construções destaca o arco 
de mármore. Regresso ao hotel e restante da tarde livre. 
Acomodação.

DIA 8 BEIJING PC 
Café da manhã. Continuaremos visitando os arredores 
de Beijing, começando por uma das grandes maravi-
lhas do mundo, a Grande Muralha Chinesa, espetacular 
e grandiosa obra arquitetônica com mais de 2.000 anos 
de história. Foi construída para defesa, tanto como prote-
ção da possível invasão das tribos nômades provenientes 
do norte, como da invasão pelos seus vários reinos. Com 
uma extensão de 6.000 quilômetros, a muralha atravessa 
7 províncias chinesas. Almoço em um restaurante típico. À 
tarde, retorno a Beijing com parada próximo ao “Ninho do 
Pássaro” (Estádio Nacional) e o “Cubo de Água” (Centro 
Nacional de Natação) para fotos. À noite, Jantar de boas-
-vindas com degustação do delicioso “Pato Laqueado” de 
Beijing. Acomodação.

DIA 9 BEIJING   XIAN MP 
Café da manhã. Pela manhã, faremos a visita ao impres-
sionante e renomado Templo do Céu, obra prima constru-
ída em 1.420, com uma superfície de 267 hc, este conjunto 
de edifícios com a sala da Oração pela Boa Colheita, o Al-
tar Circular e a Abóbada Imperial do Céu, são Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO. Almoço. Pela tarde, saída 
de avião com destino Xian. Chegada e traslado ao hotel. 
Acomodação.

DIA 10 XIAN MP 
Café da manhã. A cidade ficou conhecida pela descoberta 
do Mausoléu do Imperador Qin Shi Huangdi, que guarda-
va em seu interior mais de 6.000 estátuas em terracota 
em tamanho natural de guerreiros e cavalos. A visita in-
clui a sala onde estão expostas as estátuas com mais de 
2.000 anos de antiguidade. Almoço. À tarde, visita à Pa-
gode da Oca Silvestre (sem subida) e o Bairro Muçulmano. 
Acomodação.

DIA 11 XIAN   SHANGHAI 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarque 
em voo a Shanghai. Chegada e traslado ao hotel. Dia li-
vre para coonhcer esta cidade banhada pelo Mar da China 
Oriental a cidade: o Parque Huangpu, o Museu de Arte e 
História de Shanghai, a tumba da Senhora Soong Ching 
Ling e a antiga residência de Lu Xun. Acomodação.

DIA 12 SHANGHAI MP 
Café da manhã. Visita a Shanghai, o Jardim Yuyuan, umo 
dos mais famosos da China da etapa da dinastía Ming, o 
Templo de Buda de Jade, com duas estátuas de Buda es-
culpidas em uma só peça de jade branco, e o Casi ou Bund 
da Cidade. Almoço. Tempo livre para seguir conhecendo a 
cidade. Acomodação.

DIA 13 SHANGHAI 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar no 
voo que lhe levará de regresso o conectar com outro de 
nossos itinerários. Fim dos nossos serviços. ■

PREÇOS EM USD POR PAX 9507 - DESCOBRINDO JAPÃO E CHINA 9507-H - COM HONG KONG

TENTAÇÃO SELEÇÃO TENTAÇÃO SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
15 Abril 2019 4.130 4.100 5.990 4.325 4.255 6.480 5.545 5.375 7.915 5.740 5.535 8.405
29 Abril 2019 4.005 3.960 5.750 4.255 4.190 6.300 5.420 5.240 7.675 5.670 5.470 8.225
6 ao 20 Maio 2019 3.805 3.775 5.315 4.025 3.950 5.730 5.220 5.055 7.240 5.440 5.230 7.655
3 ao 17 Junho 2019 3.700 3.670 5.015 3.930 3.870 5.535 5.115 4.950 6.935 5.345 5.150 7.455
15 Setembro ao 26 Agosto 2019 3.805 3.775 5.315 4.025 3.950 5.730 5.220 5.055 7.240 5.440 5.230 7.655
9 Setembro 2019 3.700 3.670 5.015 3.930 3.870 5.535 5.115 4.950 6.935 5.345 5.150 7.455
16 Setembro 2019 3.805 3.775 5.315 4.025 3.950 5.730 5.220 5.055 7.240 5.440 5.230 7.655
11 ao 25 Novembro 2019 4.005 3.960 5.750 4.255 4.190 6.300 5.420 5.240 7.675 5.670 5.470 8.225
16 Dezembro 2019 3.620 3.590 4.960 3.850 3.785 5.480 5.470 5.345 7.590 5.700 5.545 8.110
24 Fevereiro 2020 3.620 3.590 4.960 3.850 3.785 5.480 5.140 4.970 7.095 5.365 5.170 7.615
9 Março 2020 3.725 3.690 5.260 3.940 3.870 5.680 5.240 5.075 7.395 5.460 5.250 7.810
23 Março 2020 4.045 4.015 5.940 4.245 4.170 6.425 5.565 5.400 8.070 5.760 5.555 8.560
Crianças até 10 anos; desconto 15% em Triplo.
Itinerários 9507-A e 9507-HA com Excursão a Hakone, suplemento de 240 USD por pessoa (mínimo 6 pessoas).

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Tóquio Shinagawa Prince 3*S (Tentação) 
 Grand Prince New Takanawa 4* (Seleção)
Quioto Righa Royal (Standard) 4* (Tentação) 
 Kararuma Quioto  3*S (Tentação) 
 Righa Royal (Superior) 4* (Seleção) 
 Nikko Princess 4* (Seleção)
Beijing The Great Wall / The Beijing 5* (Todos os Produtos) 
 V-Continental Park View 5* (Todos os Produtos) 
 Prime 5* (Todos os Produtos)
Xian Grand Noble / Titan Times 5* (Todos os Produtos) 
 Golden Flower / Grand Noble 5* (Todos os Produtos) 
 Swisstouches / G. Mercure 5* (Todos os Produtos)
Shanghai Longemont / Guoman 5* (Todos os Produtos) 
 Huating & Towers / G. Mercure 5* (Todos os Produtos)
Hong Kong Langham / Regal Hong Kong 5* (Todos os Produtos)
Hoteles alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

SAÍDAS
ABR 15 29 SET 9 16
MAI 6 20 NOV 11 25
JUN 3 17 DEZ 16
JUL 15 29 FEV ‘20 24
AGO 12 26 MAR ‘20 9 23

DIAS 1 AO 12 IGUAL QUE ITI. 9507

DIA 13 SHANGHAI   HONG KONG 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião 
a Hong Kong. Chegada e traslado ao hotel.Acomodação. 

DIA 14 HONG KONG 
Café da manhã. Visita da cidade incluindo o Cais dos Pes-
cadores de Aberdeen, que em outros tempos era um tran-
quilo povoado de pescadores convertido agora em uma 
próspera cidade muito conhecida por seus magnificos 
restaurantes flutuantes; a Baía de Repulse, que possui uma 
das mais populares praias de Hong Kong e o Pico da Victo-
ria, convertido na zona residencial mais prestigiosa da Ilha 
e desde o seu cume podemos ter uma vista impressionan-
te, divisando-se ao longe as ilhas do Mar do Sul da China. 
Tarde livre. Lhe sugerimos visitar a feira noturna de Temple 
Street, onde além de postos de produtos locais, encontra-
rá um ambiente animado, ou a feira das mulheres “Ladies 
Market” em Tung Choi Street, com mais de 100 postos de 
roupa e acessórios com um preço excelente. Acomodação.

DIA 15 HONG KONG 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar no 
voo que lhe levará de regresso o conectar com outro de 
nossos itinerários. Fim dos nossos serviços. ■
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suas amplias avenidas e numerosas lojas e cafés. Ao fina-
lizar a visita, poderão retornar ao hotel individualmente 
ou aproveitar a tarde livre para caminhar pelas ruas de 
Tóquio. Acomodação.

DIA 3 TÓQUIO (Hakone - Mt. Fuji) MP 
Café da manhã. Às 7h50, reunião no lobby e visita com 
guia em espanhol á Hakone e o Vale de Owakudani. Du-
rante a excursão, se realizará um passeio de barco pelo 
lago Ashi, com lindas vistas ao Monte Fuji, visita do Museu 
ao Ar Livre de Hakone. Quando o céu está limpo, se pode 
apreciar uma maravilhosa vista do Monte Fuji e do lago 
(no caso de não se poder realizar o passeio de barco e por 

DIA 1 TÓQUIO 
Chegada no aeroporto de Narita. No aeroporto de Narita 
será recebido por um assistente que lhe acompanhará até 
o ponto de encontro com o ônibus regular do aeropor-
to. Traslado ao hotel sem assistência. Resto do dia livre. 
Acomodação. 

DIA 2 TÓQUIO 
Café da manhã. Às 8h20, reunião no lobby e visita de 
meio dia da cidade, incluindo o Sepulcro de Meij, a Praça 
do Palácio Imperial e o Templo de Asakusa Kannon, com 
sua galeria comercial Nakamise. A visita finaliza no Bairro 
de Ginza, o distrito comercial mais famoso do Japão, com 

9510

Essências do China e Japão
14 dias / 8 refeições     desde

 3.775$
motivos climáticos, se visitará o Santuário Hakoni-Jinja e 
Hakone Sekishoato, reconstrução de um posto de controle 
em uma estrada medieval). Almoço em um restaurante 
local. Retorno ao hotel em Tóquio. Acomodação.

DIA 4 TÓQUIO   QUIOTO (Nara) 
Café da manhã. Entregas das bagagens que se trasla-
dam separadamente de caminhão (incluído 1 mala por 
pessoa) ao hotel em Quioto. Às 8h30, reunião no lobby 
e traslado com assistente em espanhol à estação de Tó-
quio para pegar o trem bala Nozomi. Chegada em Quioto 
e encontro com o guia em espanhol para realizar a excur-
são para Nara. Ao sair no distrito Fushimiku de Quioto e 
na colina de Inari, visita ao Santuário de Fushimi Inari, 
o principal santuário Xintoista dedicado á deusa Inari e 
conhecido pelos milhares de toriis (arco japonés) que 
marcam o caminho até o santuário. Continuação para 
Nara, uma das ciudades mais antigas de Japão, com 
maravilhosas construções das que se visitam: o Templo 
Budista de Todaiji e seu enorme Buda Gigante e o Par-
que dos Veados Sagrados. Traslado ao hotel de Quioto. 
Acomodação.

DIA 5 QUIOTO MP 
Café da manhã. Às 8h20, reunião no lobby e visita com-
pleta da cidade: o Templo Kinkakuji conhecido por seu 
Pavilhão Dourado (construído em 1.397 e recoberto 
com lâminas de ouro) o frondoso bosque de bambú em 
Arashiyama com o Templo Tenryuji, conhecido como o 
“Templo Celestial do Dragão” que conta com um extra-
ordinário jardim zen. Almoço em um res taurante local. 
Visita do Templo Budista de Sanjusangen do, que com 
as 1.000 estátuas do deus Kannon e o Bairro de Gion, 
na zona antiga, onde moram a maioria das guei xas de 
Quioto. Finalizaremos por volta das 17h30. Retorno ao 
hotel e Acomodação.

DIA 6 QUIOTO 
Café da manhã. Dia livre para aproveitar para realizar 
uma excursão para Hiroshima para conhecer o Parque 
Memorial da Paz com a Cúpula da Bomba Atômica ou 
Cupula Genbaku (Patrimônio da Humanidade) e o San-
tuário Xintoísta de Itsukushima em Miyajima com a famo-
sa porta “Tori” sobre o mar, Patrimônio da Humanidade. 
Acomodação.

DIA 7 QUIOTO - OSAKA   BEIJING
Café da manhã. Encontro com um chófer de MK Skygate 
Shuttle para o traslado ao aeroporto de Osaka (Itami o 
Kansai). Saída de avião com destino Beijing (passagem 
de avião não incluído). Chegada a Beijing, capital da Re-
pública Popular da China. Assistência e traslado ao hotel. 
Restante do dia livre. Acomodação.

DIA 8 BEIJING MP 
Café da manhã. Visita da cidade que, com uma história de 
3.000 anos, é uma cidade extremamente rica em locais e 
relíquias históricos e culturais: o Palácio Imperial, conheci-
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NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Traslados conforme itinerário.
·  Assistência de língua hispana na chegada no aeroporto.
·  13 / 15 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
·  Refeições conforme itinerário.
·  Passagem de trem bala de Tóquio a Quioto na classe Turista e 
passagem de avião de Beijing-Xian-Shanghai na classe Turista.

·  Jantar- degustação de “Pato Laqueado”.
·  Visitas indicadas no itinerário com guias locais de língua 
hispana para as visitas indicadas (exceto nos trajetos de 
trem bala e os dias livres) em veículos adaptados ao número 
de pessoas.

·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Passagem de avião de Osaka- Beijing não incluído. 
·  Ver informações de bagagem de mão no itinerário. 
·  Não opera: 23 Abril ao 3 Maio + 12 Julho + 2, 9 e 16 Agosto + 
3 e 20 Setembro + 21 Janeiro + 6 Março. 

·  Ver notas importantes na página 185.

9510-H

com Hong Kong
16 dias / 8 refeições desde

 5.520$

do como a “Cidade Proibida”, complexo de mais de 980 
edificios de arquitetura tradicional chinesa, declarado pa-
trimonio de la Humanidad pela Unesco, e a Praça de Tian 
An Men, uma das maiores do mundo. Almoço e, à tarde, 
continuação do passeio até o Palácio de Verão e o extenso 
jardim, utilizado em tempos da dinastia Qing, pelos mem-
bros da Casa Imperial, entre as construções destaca o arco 
de mármore. Regresso ao hotel e restante da tarde livre. 
Acomodação.

DIA 9 BEIJING PC 
Café da manhã. Continuaremos visitando os arredores de 
Beijing, começando por uma das grandes maravilhas do 
mundo, a Grande Muralha Chinesa, espetacular e gran-
diosa obra arquitetônica com mais de 2.000 anos de 
história. Foi construída para defesa, tanto como proteção 
da possível invasão das tribos nômades provenientes do 
norte, como da invasão pelos seus vários reinos. Com uma 
extensão de 6.000 Km, a muralha atravessa 7 províncias 
chinesas. Almoço em um restaurante típico. À tarde, retor-
no a Beijing com parada próximo ao “Ninho do Pássaro” 
(Estádio Nacional) e o “Cubo de Água” (Centro Nacional 
de Natação) para fotos. À noite, Jantar de boas-vindas 
com degustação do delicioso “Pato Laqueado” de Beijing. 
Acomodação.

DIA 10 BEIJING   XIAN MP 
Café da manhã. Pela manhã, faremos a visita ao impres-
sionante e renomado Templo do Céu, obra prima constru-
ída em 1.420, com uma superfície de 267 hc, este conjunto 
de edifícios com a sala da Oração pela Boa Colheita, o Al-
tar Circular e a Abóbada Imperial do Céu, são Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO. Almoço. Pela tarde, saída 
de avião com destino Xian. Chegada e traslado ao hotel. 
Acomodação.

DIA 11 XIAN MP 
Café da manhã. A cidade ficou conhecida pela descoberta 
do Mausoléu do Imperador Qin Shi Huangdi, que guarda-
va em seu interior mais de 6.000 estátuas em terracota 
em tamanho natural de Guerreiros e Cavalos. A visita in-
clui a sala onde estão expostas as estátuas com mais de 
2.000 anos de antiguidade. Almoço. À tarde, visita à Pa-
gode da Oca Silvestre (sem subida) e o Bairro Muçulmano. 
Acomodação.

DIA 12 XIAN   SHANGHAI 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarque 
em voo a Shanghai. Chegada e traslado ao hotel. Dia li-
vre para coonhcer esta cidade banhada pelo Mar da China 
Oriental a cidade: o Parque Huangpu, o Museu de Arte e 
História de Shanghai, a tumba da Senhora Soong Ching 
Ling e a antiga residência de Lu Xun. Acomodação.

DIA 13 SHANGHAI MP 
Café da manhã. Visita a Shanghai, o Jardim Yuyuan, umo 
dos mais famosos da China da etapa da dinastía Ming, o 
Templo de Buda de Jade, com duas estátuas de Buda es-
culpidas em uma só peça de jade branco, e o Casi ou Bund 
da Cidade. Almoço. Tempo livre para seguir conhecendo a 
cidade. Acomodação.

DIA 14 SHANGHAI 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar no 
voo que lhe levará de regresso o conectar com outro de 
nossos itinerários. Fim dos nossos serviços. ■

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Tóquio New Otani 4* (Todos os Produtos)
Quioto Quioto Tokyu Standard 4* (Seleção) 
 Quioto Tokyu Premium (Sup.) 4* (Seleção Plus)
Beijing The Great Wall / The Beijing 5* (Todos os Produtos) 
 V-Continental Park View / Prime 5* (Todos os Produtos) 
Xian Grand Noble / Titan Times 5* (Todos os Produtos) 
 Golden Flower / Swisstouches 5* (Todos os Produtos)
Shanghai Longemont / Guoman 5* (Todos os Produtos) 
 Huating & Towers 5* (Todos os Produtos)
Hong Kong Langham / Regal Hong Kong 5* (Todos os Produtos)
Hoteles alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

DIAS 1 AO 13 IGUAL QUE ITI. 9510

DÍA 14 SHANGHAI   HONG KONG
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião 
com destino Hong Kong. Chegada e traslado ao hotel. 
Hong Kong é uma Região Administrativa Especial da 
China e foi colônia britânica até 1997. É uma cidade de 
contrastes, onde modernidade e tradição estão de mãos 
dadas. Hong Kong possui personalidade própria e oferece 
ao viajante um mundo de visitas culturais, de lazer, mer-
cados e feiras de rua, e também as lojas mais luxuosas 
do mundo. Além disso, seu impressionante rasca-céu e a 
imagem magnifica que oferece a Baía Vitória iluminada, 
fazem de Hong Kong um lugar de personalidade própria. 
Acomodação.

DIA 15 HONG KONG 
Café da manhã. Visita da cidade incluindo o Cais dos Pes-
cadores de Aberdeen, que em outros tempos era um tran-
quilo povoado de pescadores convertido agora em uma 
próspera cidade muito conhecida por seus magnificos 
restaurantes flutuantes; a Baía de Repulse, que possui uma 
das mais populares praias de Hong Kong e o Pico da Victo-
ria, convertido na zona residencial mais prestigiosa da Ilha 
e desde o seu cume podemos ter uma vista impressionan-
te, divisando-se ao longe as ilhas do Mar do Sul da China. 
Tarde livre. Lhe sugerimos visitar a feira noturna de Temple 
Street, onde além de postos de produtos locais, encontra-
rá um ambiente animado, ou a feira das mulheres “Ladies 
Market” em Tung Choi Street, com mais de 100 postos de 
roupa e acessórios com um preço excelente. Acomodação. 

DIA 16 HONG KONG 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar no 
voo que lhe levará de regresso o conectar com outro de 
nossos itinerários. Fim dos nossos serviços. ■

PREÇOS EM USD POR PAX 9510 - ESSÊNCIAS DE CHINA E JAPÃO 9510-H - COM HONG KONG

SELEÇÃO SELEÇÃO PLUS SELEÇÃO SELEÇÃO PLUS

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
2 Abril 2019 4.380 4.235 6.240 4.525 4.380 6.810 6.040 5.470 8.610 6.190 5.625 9.185
5 ao 9 Abr + 9 Jul + 10 ao 17 Set 2019 4.235 4.085 5.950 4.380 4.220 6.520 5.895 5.325 8.320 6.040 5.470 8.890
12 Abr ao 24 Mai + 16 Jul ao 27 Ago 2019 4.015 3.860 5.575 4.150 4.005 6.075 5.680 5.095 7.945 5.815 5.250 8.445
28 Mai ao 5 Jul + 30 Ago ao 6 Set + 24 Set 2019 3.860 3.715 5.275 4.005 3.860 5.555 5.520 4.950 7.645 5.670 5.105 7.550
27 Setembro ao 4 Outubro 2019 4.015 3.860 5.575 4.150 4.005 6.075 5.680 5.095 7.945 5.815 5.250 8.445
8 Outubro 2019 4.235 4.085 5.950 4.380 4.220 6.520 5.895 5.325 8.320 6.040 5.470 8.890
15 Outubro 2019 4.015 3.860 5.575 4.150 4.005 6.075 5.680 5.095 7.945 5.815 5.250 8.445
25 ao 29 Outubro 2019 4.235 4.085 5.950 4.380 4.220 6.520 5.895 5.325 8.320 6.040 5.470 8.890
5 Novembro 2019 4.015 3.860 5.575 4.150 4.005 6.075 5.680 5.095 7.945 5.815 5.250 8.445
12 ao 26 Novembro 2019 4.235 4.085 5.950 4.380 4.220 6.520 5.895 5.325 8.320 6.040 5.470 8.890
3 Dezembro 2019 3.930 3.775 5.520 4.065 3.920 6.020 5.710 5.085 8.090 5.845 5.240 8.590
10 Dezembro 2019 3.775 3.630 5.220 3.920 3.775 5.500 5.555 4.940 7.790 5.700 5.095 8.070
17 Dez 2019 + 7 Jan + 10 ao 13 Mar 2020 3.930 3.775 5.520 4.065 3.920 6.020 5.710 5.085 8.090 5.845 5.240 8.590
20 Dez 2019 + 4 Fev ao 3 Mar 2020 3.775 3.630 5.220 3.920 3.775 5.500 5.555 4.940 7.790 5.700 5.095 8.070
17 ao 20 Março 2020 4.150 4.005 5.895 4.295 4.140 6.470 5.930 5.315 8.465 6.075 5.460 9.040
24 ao 31 Março 2020 4.295 4.150 6.190 4.440 4.295 6.760 6.075 5.460 8.755 6.220 5.615 9.330
Crianças até 10 anos; desconto 15% em Triplo. Iti. 9510-B e 9510-HB: Suplemento excursão a Hiroshima 600 USD por pessoa.

SAÍDAS
Terças-feiras:  2 Abril ao 17 Dezembro 2019 + 3 ao 31 Março 2020. 

Adicionalmente: 7 Janeiro, 4 e 18 Fevereiro 2020.
Sextas-feiras: 5 Abril ao 4 Outubro + 20 Dezembro 2019.
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Panorâmica desde o Flyer · Singapura

Templo Dourado · Quioto
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ITI 9535

DIA 4 TÓQUIO   QUIOTO (Nara) 
Café da manhã. Entregas das bagagens que se trasladam 
separadamente de caminhão (incluído 1 mala por pessoa) 
ao hotel em Quioto. Às 8h30, reunião no lobby e traslado 
com assistente em espanhol à estação de Tóquio para pe-
gar o trem bala Nozomi. Chegada em Quioto e encontro 
com o guia em espanhol para realizar a excursão para 
Nara. Ao sair no distrito Fushimiku de Quioto e na colina 
de Inari, visita ao Santuário de Fushimi Inari, o principal 
santuário Xintoista dedicado á deusa Inari e conhecido 
pelos milhares de toriis (arco japonés) que marcam o ca-
minho até o santuário. Continuação para Nara, uma das 
ciudades mais antigas de Japão, com maravilhosas cons-
truções das que se visitam: o Templo Budista de Todaiji e 
seu enorme Buda Gigante e o Parque dos Veados Sagra-
dos. Traslado ao hotel de Quioto. Acomodação.

DIA 5 QUIOTO MP 
Café da manhã. Às 8h20, reunião no lobby e visita com-
pleta da cidade: o Templo Kinkakuji conhecido por seu 
Pavilhão Dourado (construído em 1.397 e recoberto 
com lâminas de ouro) o frondoso bosque de bambú em 
Arashiyama com o Templo Tenryuji, conhecido como o 
“Templo Celestial do Dragão” que conta com um extra-
ordinário jardim zen. Almoço em um res taurante local. 
Visita do Templo Budista de Sanjusangen do, que com 
as 1.000 estátuas do deus Kannon e o Bairro de Gion, 
na zona antiga, onde moram a maioria das guei xas de 
Quioto. Finalizaremos por volta das 17h30. Retorno ao 
hotel e Acomodação.

DIA 1 TÓQUIO 
Chegada no aeroporto de Narita. No aeroporto de Narita 
será recebido por um assistente que lhe acompanhará até 
o ponto de encontro com o ônibus regular do aeropor-
to. Traslado ao hotel sem assistência. Resto do dia livre. 
Acomodação. 

DIA 2 TÓQUIO 
Café da manhã. Às 8h20, reunião no lobby e visita de 
meio dia da cidade, incluindo o Sepulcro de Meij, a Praça 
do Palácio Imperial e o Templo de Asakusa Kannon, com 
sua galeria comercial Nakamise. A visita finaliza no Bairro 
de Ginza, o distrito comercial mais famoso do Japão, com 
suas amplias avenidas e numerosas lojas e cafés. Ao fina-
lizar a visita, poderão retornar ao hotel individualmente 
ou aproveitar a tarde livre para caminhar pelas ruas de 
Tóquio. Acomodação.

DIA 3 TÓQUIO (Hakone - Mt. Fuji) MP 
Café da manhã. Às 7h50, reunião no lobby e visita com 
guia em espanhol á Hakone e o Vale de Owakudani. Du-
rante a excursão, se realizará um passeio de barco pelo 
lago Ashi, com lindas vistas ao Monte Fuji, visita do Museu 
ao Ar Livre de Hakone. Quando o céu está limpo, se pode 
apreciar uma maravilhosa vista do Monte Fuji e do lago 
(no caso de não se poder realizar o passeio de barco e por 
motivos climáticos, se visitará o Santuário Hakoni-Jinja e 
Hakone Sekishoato, reconstrução de um posto de controle 
em uma estrada medieval). Almoço em um restaurante 
local. Retorno ao hotel em Tóquio. Acomodação.

9535

Essências do Japão, China, Hong Kong e Singapura
19 dias / 8 refeições     desde

 6.470$
DIA 6 QUIOTO 
Café da manhã. Dia livre para aproveitar para realizar 
uma excursão para Hiroshima para conhecer o Parque 
Memorial da Paz com a Cúpula da Bomba Atômica ou 
Cupula Genbaku (Patrimônio da Humanidade) e o San-
tuário Xintoísta de Itsukushima em Miyajima com a famo-
sa porta “Tori” sobre o mar, Patrimônio da Humanidade. 
Acomodação.

DIA 7 QUIOTO - OSAKA   BEIJING
Café da manhã. Encontro com um chófer de MK Skygate 
Shuttle para o traslado ao aeroporto de Osaka (Itami o 
Kansai). Saída de avião com destino Beijing (passagem 
de avião não incluído). Chegada a Beijing, capital da Re-
pública Popular da China. Assistência e traslado ao hotel. 
Restante do dia livre. Acomodação.

DIA 8 BEIJING MP 
Café da manhã. Visita da cidade que, com uma história 
de 3.000 anos, é uma cidade extremamente rica em 
locais e relíquias históricos e culturais: o Palácio Impe-
rial, conhecido como a “Cidade Proibida”, complexo 
de mais de 980 edificios de arquitetura tradicional 
chinesa, declarado patrimonio de la Humanidad pela 
Unesco, e a Praça de Tian An Men, uma das maiores 
do mundo. Almoço e, à tarde, continuação do pas-
seio até o Palácio de Verão e o extenso jardim, utili-
zado em tempos da dinastia Qing, pelos membros da 
Casa Imperial, entre as construções destaca o arco de 
mármore. Regresso ao hotel e restante da tarde livre. 
Acomodação.

DIA 9 BEIJING PC 
Café da manhã. Continuaremos visitando os arredores 
de Beijing, começando por uma das grandes maravi-
lhas do mundo, a Grande Muralha Chinesa, espetacu-
lar e grandiosa obra arquitetônica com mais de 2.000 
anos de história. Foi construída para defesa, tanto 
como proteção da possível invasão das tribos nôma-
des provenientes do norte, como da invasão pelos 
seus vários reinos. Com uma extensão de 6.000 Km, 
a muralha atravessa 7 províncias chinesas. Almoço em 
um restaurante típico. À tarde, retorno a Beijing com 
parada próximo ao “Ninho do Pássaro” (Estádio Na-
cional) e o “Cubo de Água” (Centro Nacional de Na-
tação) para fotos. À noite, Jantar de boas-vindas com 
degustação do delicioso “Pato Laqueado” de Beijing. 
Acomodação.

DIA 10 BEIJING   XIAN MP 
Café da manhã. Pela manhã, faremos a visita ao impres-
sionante e renomado Templo do Céu, obra prima constru-
ída em 1.420, com uma superfície de 267 hc, este conjunto 
de edifícios com a sala da Oração pela Boa Colheita, o Al-
tar Circular e a Abóbada Imperial do Céu, são Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO. Almoço. Pela tarde, saída 
de avião com destino Xian. Chegada e traslado ao hotel. 
Acomodação.
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Cidade Proibida · Beijing

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas. 
· Traslados conforme itinerário. 
· Assistência de língua hispana na chegada no aeroporto. 
· 18 pernoites nos hotéis indicados ou similares. 
· Refeições conforme itinerário. 
·  Passagem de trem bala de Tóquio a Quioto na classe Turista 
e passagem de avião de Beijing-Xian-Shanghai na classe 
Turista. 

· Jantar-degustação de “Pato Laqueado”. 
·  Visitas indicadas no itinerário com guias locais de língua hispana 
para as visitas indicadas (exceto nos trajetos de trem bala e os 
dias livres) em veículos adaptados ao número de pessoas. 

· Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Voo Osaka-Beijing e Hong Kong-Singapura não incluído.
·  Não opera: 23 Abril ao 3 Maio + 12 Julho + 2, 9 e 16 Agosto + 
30 Agosto ao 6 Setembro + 21 Janeiro e 6 Março. 

·  Ver informações de bagagem de mão no itinerário. 
·  Ver notas importantes na página 185.

SAÍDAS
Terças-feiras:  2 Abril ao 17 Dezembro 2019 + 3 ao 31 Março 2020. 

Adicionalmente: 7 Janeiro, 4 e 18 Fevereiro 2020.
Sextas-feiras: 5 Abril ao 4 Outubro + 20 Dezembro 2019.

DIA 11 XIAN MP 
Café da manhã. A cidade ficou conhecida pela descoberta 
do Mausoléu do Imperador Qin Shi Huangdi, que guarda-
va em seu interior mais de 6.000 estátuas em terracota 
em tamanho natural de Guerreiros e Cavalos. A visita in-
clui a sala onde estão expostas as estátuas com mais de 
2.000 anos de antiguidade. Almoço. À tarde, visita à Pa-
gode da Oca Silvestre (sem subida) e o Bairro Muçulmano. 
Acomodação.

DIA 12 XIAN   SHANGHAI 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarque 
em voo a Shanghai. Chegada e traslado ao hotel. Dia li-
vre para coonhcer esta cidade banhada pelo Mar da China 
Oriental a cidade: o Parque Huangpu, o Museu de Arte e 
História de Shanghai, a tumba da Senhora Soong Ching 
Ling e a antiga residência de Lu Xun. Acomodação.

DIA 13 SHANGHAI MP 
Café da manhã. Visita a Shanghai, o Jardim Yuyuan, umo 
dos mais famosos da China da etapa da dinastía Ming, o 
Templo de Buda de Jade, com duas estátuas de Buda es-
culpidas em uma só peça de jade branco, e o Casi ou Bund 
da Cidade. Almoço. Tempo livre para seguir conhecendo a 
cidade. Acomodação.

DÍA 14 SHANGHAI   HONG KONG
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião 
com destino Hong Kong. Chegada e traslado ao hotel. 
Hong Kong é uma Região Administrativa Especial da 
China e foi colônia britânica até 1997. É uma cidade de 
contrastes, onde modernidade e tradição estão de mãos 
dadas. Hong Kong possui personalidade própria e oferece 
ao viajante um mundo de visitas culturais, de lazer, mer-
cados e feiras de rua, e também as lojas mais luxuosas 
do mundo. Além disso, seu impressionante rasca-céu e a 
imagem magnifica que oferece a Baía Vitória iluminada, 
fazem de Hong Kong um lugar de personalidade própria. 
Acomodação.

DIA 15 HONG KONG 
Café da manhã. Visita da cidade incluindo o Cais dos 
Pescadores de Aberdeen, que em outros tempos era um 
tranquilo povoado de pescadores convertido agora em 

uma próspera cidade muito conhecida por seus magnifi-
cos restaurantes flutuantes; a Baía de Repulse, que possui 
uma das mais populares praias de Hong Kong e o Pico da 
Victoria, convertido na zona residencial mais prestigiosa 
da Ilha e desde o seu cume podemos ter uma vista im-
pressionante, divisando-se ao longe as ilhas do Mar do Sul 
da China. Tarde livre. Lhe sugerimos visitar a feira noturna 
de Temple Street, onde além de postos de produtos locais, 
encontrará um ambiente animado, ou a feira das mulheres 
“Ladies Market” em Tung Choi Street, com mais de 100 
postos de roupa e acessórios com um preço excelente. 
Acomodação. 

DÍA 16 HONG KONG   SINGAPUR
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião 
a Singapura. Chegada e traslado ao hotel. Resto do dia li-
vre. Acomodação. 

DIA 17 SINGAPURA 
Café da manhã. Descobriremos Singapura desde a cume 
do ícone da engenharia e da arquitetura mais maravilhosa 
de Ásia, o Flyer Singapura situado a 165 metros de altura! 
Ficaremos impressionados pela magnífica vista panorâmi-
ca de Singapura e seus arredores. A seguir conhecer emos 
o Merlião, símbolo da ci dade, metade peixe e metade 
leão, ícone que representa o começo humilde da cidade 
de Singapura como um povo de pescadores. Não pode-
mos nos perder o Merlião Park com sua grande estátua. 
Visita de um dos templos budistas-taoístas mais antigos 
da cidade, o templo Thian Hock Keng construído em 1.842 
para adorar à deusa do Mar chinês. Em Chinatown, visita 
do templo hindu mais antigo de Singapura, o magnifico 
Sri Mariamman Tempere, construído em 1.827. Passeie pe-
las ruas estreitas de Chinatown onde encontrassem casas 
de chá, lojas de medicinas, lojas de souvenirs, têxteis etc. 
Resto do día livre. Acomodação. 

DIA 18 SINGAPURA 
Café da manhã. Dia livre. Passeie por Orchard Road ou 
desfrute de visitas opcionais como o aquário maior 
do mundo Sentosa, ou do parque natural de Jurong. 
Acomodação. 

DÍA 19 SINGAPUR
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar em 
seu voo de retorno ou continuar em outro dos nossos iti-
nerários. Fim dos nossos serviços. ■

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Tóquio New Otani 4* (Todos os Produtos)
Quioto Quioto Tokyu Standard 4* (Seleção) 
 Quioto Tokyu Premium (Sup.) 4* (Seleção Plus) 
Beijing The Great Wall / The Beijing 5* (Todos os Produtos) 
 V-Continental Park View / Prime 5* (Todos os Produtos)
Xian Grand Noble / Titan Times 5* (Todos os Produtos) 
 Golden Flower / Swisstouches 5* (Todos os Produtos)
Shanghai Longemont / Guoman 5* (Todos os Produtos) 
 Huating & Towers 5* (Todos os Produtos)
Hong Kong Langham / Regal Hong Kong 5* (Todos os Produtos)
Singapura Swissotel Merchant Court 4* (Seleção) 
 Pan Pacific / Conrad Centennial 5* (Seleção Plus)
Hoteles alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

9535 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO SELEÇÃO PLUS

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
2 Abril 2019 6.990 6.500 10.150 7.395 6.895 11.595
5 ao 9 Abril + 9 Julho + 17 Setembro 2019 6.845 6.355 9.860 7.250 6.740 11.305
12 Abril ao 24 Maio + 16 Julho ao 27 Agosto 2019 6.625 6.125 9.485 7.020 6.520 10.860
28 Maio ao 5 Julho + 24 Setembro 2019 6.470 5.980 9.185 6.875 6.375 10.340
27 Setembro ao 4 Outubro + 15 Outubro + 5 Novembro 2019 6.625 6.125 9.485 7.020 6.520 10.860
8 Outubro + 25 ao 29 Outubro + 12 ao 26 Novembro 2019 6.845 6.355 9.860 7.250 6.740 11.305
3 Dezembro 2019 6.540 6.040 9.435 6.935 6.440 10.805
10 Dezembro 2019 6.820 6.375 9.840 7.230 6.365 10.485
17 Dezembro 2019 6.980 6.520 10.140 7.375 6.510 11.005
20 Dezembro 2019 + 4 Fevereiro ao 3 Março 2020 6.490 6.000 9.340 6.895 6.365 10.485
7 Janeiro + 10 ao 13 Março 2020 6.645 6.145 9.640 7.040 6.510 11.005
17 ao 20 Março 2020 6.865 6.375 10.015 7.270 6.730 11.450
24 ao 31 Março 2020 7.010 6.520 10.305 7.415 6.885 11.740
Iti. 9535-B: Suplemento excursão a Hiroshima, 600 USD por pessoa.
Iti. 9535-A em trem (2ª Classe) Beijing / Shanghai, desconto 100 USD por pessoa.
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Panorâmica do rio Li · Guilin

Panorâmica na noite · Hong Kong
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ITI 9515 / 9515-H

DIA 4 TÓQUIO   QUIOTO (Nara) 
Café da manhã. Entregas das bagagens que se trasladam 
separadamente de caminhão (incluído 1 mala por pessoa) 
ao hotel em Quioto. Às 8h30, reunião no lobby e trasla-
do com assistente em espanhol à estação de Tóquio para 
pegar o trem bala Nozomi. Chegada em Quioto e encon-
tro com o guia em espanhol para realizar a excursão para 
Nara. Ao sair no distrito Fushimiku de Quioto e na colina 
de Inari, visita ao Santuário de Fushimi Inari, o principal 
santuário Xintoista dedicado á deusa Inari e conhecido 
pelos milhares de toriis (arco japonés) que marcam o ca-
minho até o santuário. Continuação para Nara, uma das 
ciudades mais antigas de Japão, com maravilhosas cons-
truções das que se visitam: o Templo Budista de Todaiji e 
seu enorme Buda Gigante e o Parque dos Veados Sagra-
dos. Traslado ao hotel de Quioto. Acomodação.

DIA 5 QUIOTO MP 
Café da manhã. Às 8h20, reunião no lobby e visita com pleta 
da cidade: o Templo Kinkakuji conhecido por seu Pavilhão 
Dourado (construído em 1.397 e recoberto com lâminas de 
ouro) o frondoso bosque de bambú em Arashiyama com 
o Templo Tenryuji, conhecido como o “Templo Celestial do 
Dragão” que conta com um extraordinário jardim zen. Al-
moço em um res taurante local. Visita do Templo Budista 
de Sanjusangen do, que com as 1.000 estátuas do deus 
Kannon e o Bairro de Gion, na zona antiga, onde moram a 
maioria das guei xas de Quioto. Finalizaremos por volta das 
17h30. Retorno ao hotel e Acomodação.

DIA 1 TÓQUIO 
Chegada no aeroporto de Narita. No aeroporto de Narita 
será recebido por um assistente que lhe acompanhará até 
o ponto de encontro com o ônibus regular do aeropor-
to. Traslado ao hotel sem assistência. Resto do dia livre. 
Acomodação. 

DIA 2 TÓQUIO 
Café da manhã. Às 8h20, reunião no lobby e visita de 
meio dia da cidade, incluindo o Sepulcro de Meij, a Praça 
do Palácio Imperial e o Templo de Asakusa Kannon, com 
sua galeria comercial Nakamise. A visita finaliza no Bairro 
de Ginza, o distrito comercial mais famoso do Japão. Ao 
finalizar a visita, poderão retornar ao hotel individualmen-
te ou aproveitar a tarde livre para caminhar pelas ruas de 
Tóquio. Acomodação.

DIA 3 TÓQUIO (Hakone - Mt. Fuji) MP 
Café da manhã. Às 7h50, reunião no lobby e visita com 
guia em espanhol á Hakone e o Vale de Owakudani. Du-
rante a excursão, se realizará um passeio de barco pelo 
lago Ashi, com lindas vistas ao Monte Fuji, visita do Museu 
ao Ar Livre de Hakone. Quando o céu está limpo, se pode 
apreciar uma maravilhosa vista do Monte Fuji e do lago 
(no caso de não se poder realizar o passeio de barco e por 
motivos climáticos, se visitará o Santuário Hakoni-Jinja e 
Hakone Sekishoato, reconstrução de um posto de controle 
em uma estrada medieval). Almoço em um restaurante 
local. Retorno ao hotel em Tóquio. Acomodação.

9515

China e Japão Mágicos
16 dias / 9 refeições     desde

 4.535$
DIA 6 QUIOTO 
Café da manhã. Dia livre para aproveitar para realizar 
uma excursão para Hiroshima para conhecer o Parque 
Memorial da Paz com a Cúpula da Bomba Atômica ou 
Cupula Genbaku (Patrimônio da Humanidade) e o San-
tuário Xintoísta de Itsukushima em Miyajima com a famo-
sa porta “Tori” sobre o mar, Patrimônio da Humanidade. 
Acomodação.

DIA 7 QUIOTO - OSAKA   BEIJING
Café da manhã. Encontro com um chófer de MK Skygate 
Shuttle para o traslado ao aeroporto de Osaka (Itami o 
Kansai). Saída de avião com destino Beijing (passagem 
de avião não incluído). Chegada a Beijing, capital da Re-
pública Popular da China. Assistência e traslado ao hotel. 
Restante do dia livre. Acomodação.

DIA 8 BEIJING MP 
Café da manhã. Beijing conta com uma história de mais de 
3.000 anos. É rica em lugares e vestígios históricos e cul-
turais. Visita da cidade: o Palácio Imperial, mais conhecido 
como a “Cidade Proibida”, é um complexo com mais de 
980 edifícios de arquitetura tradicional chinesa, declarado 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO; a Praça de Tian 
An Men, uma das maiores do mundo. Almoço e visita do 
Palácio de Verão e seu extenso parque, utilizado de ma-
neira exclusiva nos tempos da Dinastia Qing pelos mem-
bros da Casa Imperial, onde entre os seus construtores, 
destaca o Barco de Mármore. Regresso ao hotel e restante 
da tarde livre. Acomodação.

DIA 9 BEIJING PC 
Café da manhã. Saída de Beijing para visitar uma das no-
vas sete maravilhas do mundo moderno (desde 2.007) 
como é a Grande Muralha China, construída como prote-
ção ante a invasão das tribos nômades do Norte, com uma 
extensão de 6000 km, atravessa um total de sete provín-
cias chinesas e que têm mais de 2000 anos de história. 
Almoço. Pela tarde, retorno à cidade, realizando uma pa-
rada próximo ao “Ninho do Pássaro” (Estádio Nacional) e 
o “Cubo de Água” (Centro Nacional de Natação) para tirar 
fotos. Finaliza com a visita ao Mercado da Seda, famoso 
por as imitações, para fazer compras. Pela noite, Jantar de 
bem-vindas, degustando o delicioso “Pato Laqueado” de 
Beijing. Acomodação.

DIA 10 BEIJING   XIAN MP 
Café da manhã. Pela manhã, realizaremos a visita ao 
impressionante e renomado Templo do Céu, obra prima 
construída no ano de 1.420 com uma superfície de 267hc. 
Este conjunto de edifícios com o Salão da Oração pela Boa 
Colheita, o Altar Circular e a Abóbada Imperial do Céu, são 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Almoço. Pela 
tarde, saída de avião para Xian. Chegada, traslado ao hotel 
e Acomodação.

DIA 11 XIAN MP 
Café da manhã. Cidade conhecida pelo descobrimento do 
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NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Traslados conforme itinerário.
·  Assistência de língua hispana na chegada no aeroporto.
·  15 / 17 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
·  Refeições segundo itinerário.
·  Passagem de trem bala de Tóquio a Quioto na classe Turista 
e de avião de Beijing-Xian-Guilin-Shanghai na clase Turista. 
Iti. 9515-H passagem de avião Shanghai/Hong Kong. 

·  Visitas indicadas no itinerário com guias locais de língua 
hispana para as visitas indicadas (exceto nos trajetos de 
trem bala e os dias livres) em veículos adaptados ao número 
de pessoas.

·  Cruzeiro pelo rio Li Jiang em Guilin.
·  Jantar- degustação de “Pato Laqueado”.
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Passagem de avião de Osaka- Beijing não incluído.
·  Ver informações de bagagem de mão no itinerário.
·  Não opera: 23 Abril ao 3 Maio + 12 Julho + 2, 9 e 16 Agosto + 
13 e 20 Setembro + 21 Janeiro + 6 Março. 

·  Ver notas importantes na página 185.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Tóquio New Otani 4* (Todos os Produtos)
Quioto Quioto Tokyu Standard 4* (Seleção) 
 Quioto Tokyu Premum (Supl.) 4* (Seleção Plus)
Beijing The Great Wall / The Beijing 5* (Todos os Produtos) 
 V-Continental Park View / Prime 5* (Todos os Produtos)
Xian Grand Noble / Titan Times 5* (Todos os Produtos) 
 Golden Flower / Swisstouches 5* (Todos os Produtos)
Shanghai Longemont / Guoman 5* (Todos os Produtos) 
 Huating & Towers / G. Mercure 5* (Todos os Produtos)
Guillin Lijian Waterfall / Sheraton 5* (Todos os Produtos)
Hong Kong Langham / Regal 5* (Todos os Produtos)
Hoteles alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

SAÍDAS
Terças-feiras:  2 Abril ao 17 Dezembro 2019 + 3 ao 31 Março 2020. 

Adicionalmente, 7 Janeiro + 4 e 18 Fevereiro 2020. 
Sextas-feiras: 5 Abril ao 4 Outubro + 20 Dezembro 2019. 

PREÇOS EM USD POR PAX 9515 - CHINA E JAPÃO MÁGICOS 9515-H - COM HONG KONG

SELEÇÃO SELEÇÃO PLUS SELEÇÃO SELEÇÃO PLUS

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
2 Abril 2019 5.105 4.960 7.125 5.250 5.105 7.695 6.470 6.325 8.995 6.615 6.470 9.570
5 ao 9 Abril 2019 4.960 4.815 6.835 5.105 4.950 7.405 6.325 6.180 8.705 6.470 6.315 9.275
12 Abril ao 24 Maio 2019 4.740 4.585 6.460 4.880 4.730 6.960 6.105 5.950 8.330 6.240 6.095 8.830
28 Maio ao 5 Julho 2019 4.585 4.440 6.155 4.730 4.585 6.440 5.950 5.805 8.030 6.095 5.950 8.310
9 Julho 2019 4.960 4.815 6.835 5.105 4.950 7.405 6.325 6.180 8.705 6.470 6.315 9.275
16 Julho ao 27 Agosto 2019 4.740 4.585 6.460 4.880 4.730 6.960 6.105 5.950 8.330 6.240 6.095 8.830
30 Agosto ao 6 Setembro 2019 4.585 4.440 6.155 4.730 4.585 6.440 5.950 5.805 8.030 6.095 5.950 8.310
10 ao 17 Setembro 2019 4.960 4.815 6.835 5.105 4.950 7.405 6.325 6.180 8.705 6.470 6.315 9.275
24 Setembro 2019 4.585 4.440 6.155 4.730 4.585 6.440 5.950 5.805 8.030 6.095 5.950 8.310
27 Setembro ao 4 Outubro 2019 4.740 4.585 6.460 4.880 4.730 6.960 6.105 5.950 8.330 6.240 6.095 8.830
8 Outubro 2019 4.960 4.815 6.835 5.105 4.950 7.405 6.325 6.180 8.705 6.470 6.315 9.275
15 Outubro 2019 4.740 4.585 6.460 4.880 4.730 6.960 6.105 5.950 8.330 6.240 6.095 8.830
25 ao 29 Outubro 2019 4.960 4.815 6.835 5.105 4.950 7.405 6.325 6.180 8.705 6.470 6.315 9.275
5 Novembro 2019 4.740 4.585 6.460 4.880 4.730 6.960 6.105 5.950 8.330 6.240 6.095 8.830
12 ao 26 Novembro 2019 4.910 4.765 6.675 5.055 4.900 7.250 6.270 6.125 8.550 6.415 6.260 9.120
3 Dezembro 2019 4.690 4.535 6.300 4.825 4.680 6.800 6.055 5.895 8.175 6.190 6.040 8.675
10 Dezembro 2019 4.535 4.390 6.000 4.680 4.535 6.280 6.335 6.190 8.580 6.480 6.335 8.860
17 Dezembro 2019 4.690 4.535 6.300 4.825 4.680 6.800 6.490 6.335 8.880 6.625 6.480 9.380
20 Dezembro 2019 4.535 4.390 6.000 4.680 4.535 6.280 6.000 5.855 8.080 6.145 6.000 8.360
7 Janeiro + 10 ao 13 Março 2020 4.690 4.535 6.300 4.825 4.680 6.800 6.155 6.000 8.380 6.290 6.145 8.880
4 Fevereiro ao 3 Março 2020 4.535 4.390 6.000 4.680 4.535 6.280 6.000 5.855 8.080 6.145 6.000 8.360
17 ao 20 Março 2020 4.690 4.535 6.300 4.825 4.680 6.800 6.155 6.000 8.380 6.290 6.145 8.880
Crianças até 10 anos; desconto 15% em Triplo. Iti. 9515-B e 9515-HB: Suplemento excursão a Hiroshima 600 USD por pessoa.

Tumulo do Imperador Qin Shi Huangdi, que guardava em 
seu interior mais de 6.000 figuras de guerreiros e cavalos 
de terracota em tamanho natural. Inclui visita à sala onde 
se expõe as figuras de terracota. Almoço. Pela tarde, visi-
taremos a Pagoda da Oca Silvestre (sem subir) e o Bairro 
Mulçumano. Acomodação.

DIA 12 XIAN   GUILIN
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarque em 
voo a Guilin. Chegada e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 13 GUILIN (Crucero río Li - Yangshuo) MP
Café da manhã. Este dia realizaremos um passeio de barco 
pelo rio Li Jiang, em cuja margem direita se situa Guilin, que 
goza da reputação de “soberana da beleza paisagística do 
mundo”, com suas cadeias de montanhas verdes, picos de 
formas sinuosas, águas cristalinas e paisagens espetacula-
res. Almoço. Pela tarde visitaremos a Gruta das Flautas de 
Cana, cujo nome provem das canas existentes em sua en-
trada e que eram utilizadas para fazer flautas. Acomodação.

DIA 14 GUILIN   SHANGHAI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarque em 
voo a Sanghai. Chegada e traslado ao hotel. Dia livre para 
coonhcer esta cidade banhada pelo Mar da China Oriental 
a cidade: o Parque Huangpu, o Museu de Arte e História 
de Shanghai, a tumba da Senhora Soong Ching Ling e a 
antiga residência de Lu Xun. Acomodação.

DIA 15 SHANGHAI MP
Café da manhã. Visita a Shanghai, o Jardim Yuyuan, umo 
dos mais famosos da China da etapa da dinastía Ming, o 
Templo de Buda de Jade, com duas estátuas de Buda es-
culpidas em uma só peça de jade branco, e o Casi ou Bund 
da Cidade. Almoço. Tempo livre para seguir conhecendo a 
cidade. Acomodação.

DIA 16 SHANGHAI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião 
de retorno ou conectar com outro dos nossos itinerários. 
Fim dos nossos serviços. ■

9515-H

com Hong Kong
18 dias / 9 refeições desde

 5.950$
DIAS 1 AO 15 IGUAL QUE ITI. 9515 

DIA 16 SHANGHAI   HONG KONG 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião 
com destino Hong Kong. Chegada e traslado ao hotel. 
Acomodação.

DIA 17 HONG KONG 
Café da manhã. Visita da cidade incluindo o Cais dos Pes-
cadores de Aberdeen, a Baía de Repulse e o Pico da Victo-
ria com uma vista impressionante Tarde livre. Acomodação.

DIA 18 HONG KONG 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços. ■
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Panorâmica · Shanghai

Santuário Itsukushima · Miyajima
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DIA 4  TÓQUIO   QUIOTO (Nara) 
Café da manhã. Entregas das bagagens que se trasladam 
separadamente de caminhão (incluído 1 mala por pessoa) 
ao hotel em Quioto. Às 8h30, reunião no lobby e trasla-
do com assistente em espanhol à estação de Tóquio para 
pegar o trem bala Nozomi. Chegada em Quioto e encon-
tro com o guia em espanhol para realizar a excursão para 
Nara. Ao sair no distrito Fushimiku de Quioto e na colina 
de Inari, visita ao Santuário de Fushimi Inari, o principal 
santuário Xintoista dedicado á deusa Inari e conhecido 
pelos milhares de toriis (arco japonés) que marcam o ca-
minho até o santuário. Continuação para Nara, com visita 
ao Templo Budista de Todaiji e seu enorme Buda Gigante 
e o Parque dos Veados Sagrados. Traslado ao hotel de 
Quioto. Acomodação.

DIA 5 QUIOTO MP
Café da manhã. Às 8h20, reunião no lobby e visita com-
pleta da cidade: o Templo Kinkakuji conhecido por seu 
Pavilhão Dourado (construído em 1.397 e recoberto 
com lâminas de ouro) o frondoso bosque de bambú em 
Arashiyama com o Templo Tenryuji, conhecido como o 
“Templo Celestial do Dragão” que conta com um extra-
ordinário jardim zen. Almoço em um res taurante local. 
Visita do Templo Budista de Sanjusangen do, que com as 
1.000 estátuas do deus Kannon e o Bairro de Gion, na 
zona antiga, onde moram a maioria das guei xas de Quio-

Chegada no aeroporto de Narita. No aeroporto de Narita 
será recebido por um assistente que lhe acompanhará até 
o ponto de encontro com o ônibus regular do aeropor-
to. Traslado ao hotel sem assistência. Resto do dia livre. 
Acomodação.

DIA 2 TÓQUIO 
Café da manhã. Às 8h20, reunião no lobby e visita de 
meio dia da cidade, incluindo o Sepulcro de Meij, a Praça 
do Palácio Imperial e o Templo de Asakusa Kannon, com 
sua galeria comercial Nakamise. A visita finaliza no Bairro 
de Ginza, o distrito comercial mais famoso do Japão. Ao 
finalizar a visita, poderão retornar ao hotel individualmen-
te. Tarde livre. Acomodação.

DIA 3 TÓQUIO (Hakone - Mt. Fuji) MP
Café da manhã. Às 7h50, reunião no lobby e visita com 
guia em espanhol á Hakone e o Vale de Owakudani. Du-
rante a excursão, se realizará um passeio de barco pelo 
lago Ashi, com lindas vistas ao Monte Fuji, visita do Museu 
ao Ar Livre de Hakone. Quando o céu está limpo, se pode 
apreciar uma maravilhosa vista do Monte Fuji e do lago 
(no caso de não se poder realizar o passeio de barco e por 
motivos climáticos, se visitará o Santuário Hakoni-Jinja e 
Hakone Sekishoato, reconstrução de um posto de controle 
em uma estrada medieval). Almoço em um restaurante 
local. Retorno ao hotel em Tóquio. Acomodação.

9530

Grande Roteiro de China e Japão
18 dias / 11 refeições     desde

 5.670$
to. Finalizaremos por volta das 17h30. Retorno ao hotel e 
Acomodação.

DIA 6 QUIOTO
Café da manhã. DIA livre para aproveitar para realizar 
uma excursão para Hiroshima para conhecer o Parque 
Memorial da Paz com a Cúpula da Bomba Atômica ou 
Cupula Genbaku (Patrimônio da Humanidade) e o San-
tuário Xintoísta de Itsukushima em Miyajima com a famo-
sa porta “Tori” sobre o mar, Patrimônio da Humanidade. 
Acomodação.

DIA 7 QUIOTO - OSAKA   BEIJING
Café da manhã. Encontro com um chófer de MK Skygate 
Shuttle para o traslado ao aeroporto de Osaka (Itami o 
Kansai). Saída de avião com destino Beijing (passagem 
de avião não incluído). Chegada, Assistência e traslado ao 
hotel. Restante do dia livre. Acomodação.

DIA 8 BEIJING MP
Café da manhã. Visita da cidade: o Palácio Imperial, mais 
conhecido como a “Cidade Proibida”, é um complexo com 
mais de 980 edifícios de arquitetura tradicional chinesa, 
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO; a 
Praça de Tian An Men, uma das maiores do mundo. Al-
moço e visita do Palácio de Verão e seu extenso parque, 
utilizado de maneira exclusiva nos tempos da Dinastia 
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9530 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO SELEÇÃO PLUS

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
2 Abril 2019 6.190 5.905 8.610 6.335 6.190 9.185
5 ao 9 Abril + 9 Julho 2019 6.040 5.760 8.320 6.190 6.030 8.890
12 Abril ao 24 Maio + 16 Julho ao 27 Agosto 2019 5.825 5.535 7.945 5.960 5.815 8.445
28 Maio ao 5 Julho 2019 5.670 5.385 7.645 5.815 5.670 7.925
30 Agosto ao 6 Setembro + 24 Setembro 2019 5.730 5.450 7.705 5.875 5.730 7.985
10 ao 17 Setembro + 8 Outubro + 25 ao 29 Outubro + 12 ao 22 Novembro 2019 6.105 5.825 8.380 6.250 6.095 8.955
27 Setembro ao 4 Outubro + 15 Outubro + 5 Novembro 2019 5.885 5.595 8.010 6.020 5.875 8.505
26 Novembro 2019 6.480 6.240 9.025 6.625 6.375 9.600
3 Dezembro 2019 6.260 6.010 8.655 6.395 6.155 9.150
10 Dezembro 2019 6.105 5.865 8.350 6.250 6.010 8.630
17 Dezembro 2019 6.260 6.010 8.655 6.395 6.250 9.150
20 Dezembro 2019 + 4 Fevereiro ao 3 Março 2020 5.770 5.490 7.850 5.920 5.770 8.135
7 Janeiro + 10 ao 13 Março 2020 5.930 5.635 8.155 6.065 5.920 8.655
17 ao 20 Março 2020 6.210 5.930 8.590 6.355 6.200 9.160
24 ao 31 Março 2020 6.355 6.075 8.880 6.500 6.355 9.455
Crianças até 10 anos; desconto 15% em Triplo. Iti. 9530-B: Suplemento excursão a Hiroshima 600 USD por pessoa.
Iti. 9530-BA: Suplemento excursão a Hiroshima e Trem (2ª Classe) Beijing-Xian 500 USD por pessoa.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Traslados conforme itinerário.
·  Assistência de língua hispana na chegada no aeroporto.
·  17 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
·  Refeições conforme itinerário.
·  Passagem de avião Beijing-Xian-Shanghai-Guilin, passagem 
de trem Guilin-Guangzhou, passagem de trem bala de 
Tóquio a Quioto e passagem de ferry Guangzhou-Hong 
Kong na clase Turista. 

·  Visitas indicadas no itinerário com guias locais de língua hispana 
para as visitas indicadas (exceto nos trajetos de trem bala e os 
dias livres) em veículos adaptados ao número de pessoas.

·  Cruzeiro pelo río Li Jiang em Guilin.
·  Jantar-degustação de “Pato Laqueado”.
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Passagem de avião de Osaka-Beijing não incluído. 
·  Ver informações de bagagem de mão no itinerário 
·  Não opera: 23 Abril ao 3 Maio + 12 Julho + 2, 9 e 16 Agosto +  
13 e 20 Setembro + 21 Janeiro + 6 Março. 

·  Ver notas importantes na página 185.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Tóquio New Otani 4* (Todos os Produtos)
Quioto Quioto Tokyu Standard 4* (Seleção) 
 Quioto Tokyu Premum (Supl.) 4* (Seleção Plus)
Beijing The Great Wall / The Beijing 5* (Todos os Produtos) 
 V-Continental Park View / Prime 5* (Todos os Produtos)
Xian Grand Noble / Titan Times 5* (Todos os Produtos) 
 Golden Flower / Swisstouches 5* (Todos os Produtos)
Shanghai Longemont / Guoman 5* (Todos os Produtos) 
 Huating & Towers / G. Mercure 5* (Todos os Produtos)
Guillin Lijian Waterfall / Sheraton 5* (Todos os Produtos)
Guangzhou DongFan / Ramada Plaza 5* (Todos os Produtos)
Hong Kong Langham / Regal 5* (Todos os Produtos)
Hoteles alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

SAÍDAS
Terças-feiras:  2 Abril ao 17 Dezembro 2019 + 3 ao 31 Março 2020. 

Adicionalmente: 7 Janeiro + 4 e 18 Fevereiro 2020.
Sextas-feiras: 5 Abril ao 4 Outubro + 20 Dezembro 2019.

Qing pelos membros da Casa Imperial, onde entre os seus 
construtores, destaca o Barco de Mármore. Restante da 
tarde livre. Acomodação.

DIA 9 BEIJING PC
Café da manhã. Saída de Beijing para visitar uma das no-
vas sete maravilhas do mundo moderno (desde 2.007) 
como é a Grande Muralha China, construída como pro-
teção ante a invasão das tribos nômades do Norte, com 
uma extensão de 6.000 Km. Almoço. Pela tarde, retorno 
à cidade, realizando uma parada próximo ao “Ninho do 
Pássaro” (Estádio Nacional) e o “Cubo de Água” (Centro 
Nacional de Natação) para tirar fotos. Finaliza com a visita 
ao Mercado da Seda, famoso por as imitações, para fazer 
compras. Pela noite, Jantar de bem-vindas, degustando o 
delicioso “Pato Laqueado” de Beijing. Acomodação.

DIA 10 BEIJING   XIAN MP
Café da manhã. Pela manhã, realizaremos a visita ao 
impressionante e renomado Templo do Céu, obra prima 
construída no ano de 1.420 com uma superfície de 267hc. 
Este conjunto de edifícios com o Salão da Oração pela Boa 
Colheita, o Altar Circular e a Abóbada Imperial do Céu, são 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Almoço. Pela 
tarde, saída de avião para Xian. Chegada, traslado ao hotel 
e Acomodação.

DIA 11 XIAN MP
Café da manhã. Cidade conhecida pelo descobrimento 
do Tumulo do Imperador Qin Shi Huangdi, que guarda-
va em seu interior mais de 6.000 figuras de guerreiros e 
cavalos de terracota em tamanho natural. Inclui visita à 
sala onde se expõe as figuras de terracota com mais de 
2.000 de antiguidade. Almoço. Pela tarde, visitaremos a 
Pagoda da Oca Silvestre (sem subir) e o Bairro Mulçuma-
no. Acomodação.

DIA 12 XIAN   SHANGHAI 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião 
para Shanghai. Chegada e traslado ao hotel. Dia livre para 
conhecer esta cidade. Acomodação.

DIA 13 SHANGHAI MP
Café da manhã. Visita a Shanghai: o Jardim Yuyuan, um 
dos mais famosos da China; o Templo do Buda de Jade, 
com duas estátuas de Buda esculpidas em apenas uma 
peça de jade branco; e o Bund da Cidade. Almoço. Tarde 
livre. Acomodação.

DIA 14 SHANGHAI   GUILIN MP
Café da manhã. Translado ao aeroporto para tomar voo a 
Guilin. Translado ao hotel. Almoço. Pela tarde visitaremos 
a Gruta das Flautas de Cana, cujo nome provem das canas 
existentes em sua entrada e que eram utilizadas para fazer 
flautas. Acomodação.

DIA 15   GUILIN   GUANGZHOU MP
Café da manhã. Este dia realizaremos um passeio de 
barco pelo rio Li Jiang. Almoço a bordo. Traslado á es-
tação e saída em trem a Guangzhou. Traslado ao hotel. 
Acomodação.

DIA 16 GUANGZHOU   HONG KONG MP
Café da manhã. De manha visitaremos o Templo da Fa-
mília Chen, a Praça Huacheng (onde encontramos a Torre 
de TV) e o conhecido mercado Quingping. Almoço. Pela 
tarde, traslado ao porto de “Ping Zhou” para embarcar em 
um ferry até Hong Kong. A pérola mais espléndida do Sul 
da China. Aquí se pode ver o moderno junto ao antigo. 
Traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 17 HONG KONG 
Café da manhã. Visita à cidade, incluindo o Caís dos Pes-
cadores de Aberdeen, antigamente um tranquilo povoado 
de pescadores, e agora foi convertido em uma próspera 
cidade conhecida por seus magníficos restaurantes flu-
tuantes; a Baía de Repulse, onde se encontra uma das 
praias mais populares de Hong Kong; e o Pico Victoria, 
convertido na zona residencial mais prestigiosa da Ilha já 
que desde o seu cume temos uma vista impressionante. 
Tarde livre. Acomodação.

DIA 18 HONG KONG 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião 
de retorno ou conectar com outro dos nossos itinerários. 
Fim dos nossos serviços. ■
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DIA 3 TÓQUIO (Hakone - Mt. Fuji) MP 
Café da manhã. Às 7h50, reunião no lobby e visita com 
guia em espanhol á Hakone e o Vale de Owakudani. Du-
rante a excursão, se realizará um passeio de barco pelo 
lago Ashi, com lindas vistas ao Monte Fuji, visita do Mu-
seu ao Ar Livre de Hakone. Quando o céu está limpo, se 
pode apreciar uma maravilhosa vista do Monte Fuji e do 
lago (no caso de não se poder realizar o passeio de barco 
e por motivos climáticos, se visitará o Santuário Hakoni-
-Jinja e Hakone Sekishoato, reconstrução de um posto de 
controle em uma estrada medieval). Almoço em um res-
taurante local. Retorno ao hotel em Tóquio. Acomodação. 

DIA 4 TÓQUIO   QUIOTO (Nara) 
Café da manhã. Entregas das bagagens que se trasladam 
separadamente de caminhão (incluído 1 mala por pessoa) 
ao hotel em Quioto. Às 8h30, reunião no lobby e traslado 

DIA 1 TÓQUIO 
Chegada no aeroporto de Narita. No aeroporto de Narita 
será recebido por um assistente que lhe acompanhará até 
o ponto de encontro com o ônibus regular do aeropor-
to. Traslado ao hotel sem assistência. Resto do dia livre. 
Acomodação.

DIA 2 TÓQUIO 
Café da manhã. Às 8h20, reunião no lobby e visita de 
meio dia da cidade, incluindo o Sepulcro de Meij, a Praça 
do Palácio Imperial e o Templo de Asakusa Kannon, com 
sua galeria comercial Nakamise. A visita finaliza no Bair-
ro de Ginza, o distrito comercial mais famoso do Japão, 
com suas amplias avenidas e numerosas lojas e cafés. 
Ao finalizar a visita, poderão retornar ao hotel individu-
almente ou aproveitar a tarde livre para caminhar pelas 
ruas de Tóquio. Acomodação. 

9550

Japão e Coréia do Sul
11 dias / 4 refeições     desde

 3.860$
com assistente em espanhol à estação de Tóquio para pe-
gar o trem bala Nozomi. Chegada em Quioto e encontro 
com o guia em espanhol para realizar a excursão para 
Nara. Ao sair no distrito Fushimiku de Quioto e na colina 
de Inari, visita ao Santuário de Fushimi Inari, o principal 
santuário Xintoista dedicado á deusa Inari e conhecido 
pelos milhares de toriis (arco japonés) que marcam o ca-
minho até o santuário. Continuação para Nara, uma das 
ciudades mais antigas de Japão, com maravilhosas cons-
truções das que se visitam: o Templo Budista de Todaiji e 
seu enorme Buda Gigante e o Parque dos Veados Sagra-
dos. Traslado ao hotel de Quioto. Acomodação. 

DIA 5 QUIOTO MP 
Café da manhã. Às 8h20, reunião no lobby e visita com-
pleta da cidade: o Templo Kinkakuji conhecido por seu 
Pavilhão Dourado (construído em 1.397 e recoberto 



233

PREÇOS EM USD POR PAX 9550 - JAPÃO E CORÉIA DO SUL 9550-B - COM HIROSIMA

SELEÇÃO SELEÇÃO PLUS SELEÇÃO SELEÇÃO PLUS

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
Saídas Verde 3.860 3.890 5.125 4.170 4.180 5.625 4.460 4.495 5.730 4.775 4.785 6.230
Saídas Azul 4.235 4.265 5.805 4.315 4.325 6.145 4.620 4.640 6.405 4.920 4.930 6.750
Saídas Negro 4.380 4.410 6.095 4.545 4.545 6.595 4.835 4.865 6.405 5.150 5.150 7.195
Saídas Vermelho 4.380 4.410 6.095 4.690 4.700 6.885 7.155 7.040 9.630 7.615 7.480 10.700
Crianças até 10 anos, 10% desconto em Triplo.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Traslados aeroporto-hotel-aeroporto em Jápão o ônibus 
regular sim assistente do língua hispana. Em Seul conforme 
itinerário.

·  Assistência de língua hispana na chegada no aeroporto.
·  10 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
·  Refeições conforme itinerário.
·  Passagem de trem bala de Tóquio a Quioto na classe turista. 
·  Visitas indicadas no itinerário em veículos adaptados ao 
número de pessoas.

·  Guias locais de língua hispana (a excursão à regiáo 
desmilitarizada DMZ será realizada em inglês).

·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Passagem de avião de Osaka-Seul não incluído. 
·  Ver informações de bagagem de mão no itinerário.
·  IMPORTANTE: a excursão opcional a Hiroshima é operativa 
com um mínimo de 2 pessoas e deve ser contratada no 
momento da reserva do tour. Não é possível contratar no 
destino já que deve ser reservada com antecedência.

·  A visita de dia completo da área desmilitarizada está disposta de 
acordo com as regras impostas pelo Governo e está disponível 
de Terça-feira a Sábado, exceto nos dias de treinamento militar e 
os feriados coreanos e americanos (EE.UU.). 
Não permitida a entrada à zona desmilitarizada a menores 
de 11 anos.

·  O hotel Shin Shin não possui quartos triplos. O preço do 
Triplo está em base a 1 Duplo + 1 Single na Coreia do Sul.

·  Ver notas importantes na página 185.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Tóquio New Otanai Garden Tower 4* (Todos os Produtos)
Quioto Quioto Tokyu (Standard) 4* (Seleção) 
 Quioto Tokyu (Premium) 4* (Seleção Plus)
Seul Shinshin 3* (Seleção) 
 Lotte City Myeongdong 4*S (Seleção Plus) 
 Shilla Stay Gwanghwamun 4*S (Seleção Plus)
Hoteles alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

com lâminas de ouro) o frondoso bosque de bambú em 
Arashiyama com o Templo Tenryuji, conhecido como o 
“Templo Celestial do Dragão” que conta com um extra-
ordinário jardim zen. Almoço em um res taurante local. 
Visita do Templo Budista de Sanjusangen do, que com 
as 1.000 estátuas do deus Kannon e o Bairro de Gion, na 
zona antiga, onde moram a maioria das guei xas de Quio-
to. Finalizaremos por volta das 17h30. Retorno ao hotel e 
Acomodação. 

DIA 6 QUIOTO 
Café da manhã. Dia livre para aproveitar para realizar 
uma excursão para Hiroshima para conhecer o Parque 
Memorial da Paz com a Cúpula da Bomba Atômica ou 
Cupula Genbaku (Patrimônio da Humanidade) e o Santu-
ário Xintoísta de Itsukushima em Miyajima com a famosa 
porta “Tori” sobre o mar, Patrimônio da Humanidade. 
Acomodação. 

DIA 7 QUIOTO - OSAKA   SEUL
Café da manhã. Encontro com um chófer de MK Skygate 
Shuttle para o traslado ao aeroporto de Osaka (Itami o 
Kansai) para embarque a voo a Seul (voo nao incluido). 
Chegada ao aeroporto internacional de Seul, onde serão 
recebidos por um assistente que lhes acompanhará até 
o ponto de encontro com o ônibus regular do aeroporto. 
Traslado ao hotel sem assistência. Acomodação. 

DIA 8 SEUL MP
Café da manhã. Visita em Metro às principais zonas da 
cidade. Caminharemos através do “Hanok”, povo do 
Bukchon. A manhã finalizará com um passeio pela rua 
Insadong. Almoço em um restaurante local. Pela tarde, 
visitaremos o Santuário Real Jongmyo (fechado na Ter-
ça-feira), Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Re-
torno ao hotel pela tarde. Acomodação.

DIA 9 SEUL MP
Café da manhã. Presentação no hotel President (traslado 
por conta do cliente, ticket de Metro incluído). Excursão 
de dia completo à região desmilitarizada (DMZ). Essa 
visita será realizada em inglês com guia local e sem as-
sistência durante o traslado até o hotel President, ponto 
de início do tour (apresentação no hotel indicado por 
conta do cliente – passagem de metrô para chegar ao 
hotel, incluído). Situada a cada lado do paralelo 38, essa 
fronteira foi estabelecida ao final da guerra de 1.953, na 
assinatura do armistício de Panmunjom, com o fim de se-
parar a Coreia do Norte e do Sul. Ao chegar, passaremos 
pelo controle de segurança dos passaportes, seguidos 
de uma breve introdução no acampamento das Nações 
Unidas. À continuação, visitaremos o Observatório Dora 
e a estação de trem Dorasan. Descobriremos o Parque 
Imjingak, a Ponte da Liberdade e o Sino da Unificação. 
No final da manhã, visita ao terceiro túnel escavado na 
rocha com 73 metros de profundidade e capaz de mover 
uma divisão completa por hora com suas armas. Almoço. 
Retorno ao hotel. Acomodação.

DIA 10 SEUL 
Café da manhã. Pela manhã, tempo livre. Pela tarde, 
traslado de metrô para visitar o Palácio Real Gyeon-
gbokgung (fechado às terças-feiras), localizado ao 
norte da capital e construído pela primeira vez no sé-
culo XIV e logo uma segunda vez no século XIX. Este 
“Grande Abençoado pelo Céu” é um dos cinco palácios 
da dinastia Choson (Jo seon) e inclui o Museu Folk e sua 

coleção da vida tradicional coreana. À continuação, visita 
ao Templo Jogyesa, que é um dos mais importantes da 
cidade e o coração da Ordem Budista Jogyesa, pratican-
tes da meditação zen. Retorno ao hotel. Acomodação.

DIA 11 SEUL 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços. ■

SAÍDAS
ABR 2 5 9 12 16 19
MAI 7 10 14 17 21 24 28 31
JUN 4 7 11 14 18 21 25 28
JUL 2 5 9 16 19 23 26 30
AGO 6 13 20 23 27 30
SET 3 6 10 17 24 27
OUT 1 4 8 15 25 29
NOV 5 12 19 26
DEZ 3 10 17 20
JAN ‘20 7 21
FEV ‘20 4 18
MAR ‘20 3 10 13 17 20 24 27 31

Cerimônia do chá · Japão
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lago Ashi, com lindas vistas ao Monte Fuji, visita do Mu-
seu ao Ar Livre de Hakone. Quando o céu está limpo, 
se pode apreciar uma maravilhosa vista do Monte Fuji e 
do lago (no caso de não se poder realizar o passeio de 
barco e por motivos climáticos, se visitará o Santuário 
Hakoni-Jinja e Hakone Sekishoato, reconstrução de um 
posto de controle em uma estrada medieval). Almoço 
em um restaurante local. Retorno ao hotel em Tóquio. 
Acomodação. 

DIA 4 TÓQUIO   QUIOTO (Nara) 
Café da manhã. Entregas das bagagens que se trasla-
dam separadamente de caminhão (incluído 1 mala por 
pessoa) ao hotel em Quioto. Às 8h30, reunião no lobby 
e traslado com assistente em espanhol à estação de Tó-
quio para pegar o trem bala Nozomi. Chegada em Quioto 
e encontro com o guia em espanhol para realizar a excur-
são para Nara. Ao sair no distrito Fushimiku de Quioto e 
na colina de Inari, visita ao Santuário de Fushimi Inari, 
o principal santuário Xintoista dedicado á deusa Inari e 
conhecido pelos milhares de toriis (arco japonés) que 
marcam o caminho até o santuário. Continuação para 
Nara, uma das ciudades mais antigas de Japão, com 
maravilhosas construções das que se visitam: o Templo 
Budista de Todaiji e seu enorme Buda Gigante e o Par-
que dos Veados Sagrados. Traslado ao hotel de Quioto. 
Acomodação. 

DIA 5 QUIOTO MP 
Café da manhã. Às 8h20, reunião no lobby e visita com-
pleta da cidade: o Templo Kinkakuji conhecido por seu 
Pavilhão Dourado (construído em 1.397 e recoberto 
com lâminas de ouro) o frondoso bosque de bambú em 
Arashiyama com o Templo Tenryuji, conhecido como o 
“Templo Celestial do Dragão” que conta com um extra-
ordinário jardim zen. Almoço em um res taurante local. 
Visita do Templo Budista de Sanjusangen do, que com 
as 1.000 estátuas do deus Kannon e o Bairro de Gion, 
na zona antiga, onde moram a maioria das guei xas de 
Quioto. Finalizaremos por volta das 17h30. Retorno ao 
hotel e Acomodação. 

DIA 6 QUIOTO 
Café da manhã. Dia livre para aproveitar para realizar 
uma excursão para Hiroshima para conhecer o Parque 
Memorial da Paz com a Cúpula da Bomba Atômica ou 
Cupula Genbaku (Patrimônio da Humanidade) e o Santu-
ário Xintoísta de Itsukushima em Miyajima com a famosa 
porta “Tori” sobre o mar, Patrimônio da Humanidade. 
Acomodação. 

DIA 7 QUIOTO - OSAKA   SEUL
Café da manhã. Encontro com um chófer de MK Skygate 
Shuttle para o traslado ao aeroporto de Osaka (Itami o 
Kansai) para embarque a voo a Seul (voo nao incluido). 
Chegada ao aeroporto internacional de Seul, onde serão 
recebidos por um assistente que lhes acompanhará até 
o ponto de encontro com o ônibus regular do aeroporto. 
Traslado ao hotel sem assistência. Acomodação. 

DIA 1 TÓQUIO 
Chegada no aeroporto de Narita. No aeroporto de Narita 
será recebido por um assistente que lhe acompanhará até 
o ponto de encontro com o ônibus regular do aeropor-
to. Traslado ao hotel sem assistência. Resto do dia livre. 
Acomodação.

DIA 2 TÓQUIO 
Café da manhã. Às 8h20, reunião no lobby e visita de 
meio dia da cidade, incluindo o Sepulcro de Meij, a Praça 
do Palácio Imperial e o Templo de Asakusa Kannon, com 
sua galeria comercial Nakamise. A visita finaliza no Bair-
ro de Ginza, o distrito comercial mais famoso do Japão, 
com suas amplias avenidas e numerosas lojas e cafés. 
Ao finalizar a visita, poderão retornar ao hotel individu-
almente ou aproveitar a tarde livre para caminhar pelas 
ruas de Tóquio. Acomodação. 

DIA 3 TÓQUIO (Hakone - Mt. Fuji) MP 
Café da manhã. Às 7h50, reunião no lobby e visita com 
guia em espanhol á Hakone e o Vale de Owakudani. Du-
rante a excursão, se realizará um passeio de barco pelo 

9551

Japão, Coréia do Sul e China
18 dias / 10 refeições     desde

 5.545$
DIA 8 SEUL MP
Café da manhã. Visita em Metro às principais zonas da 
cidade. Caminharemos através do “Hanok”, povo do 
Bukchon. A manhã finalizará com um passeio pela rua 
Insadong. Almoço em um restaurante local. Pela tarde, 
visitaremos o Santuário Real Jongmyo (fechado na Ter-
ça-feira), Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Re-
torno ao hotel pela tarde. Acomodação.

DIA 9 SEUL MP
Café da manhã. Presentação no hotel President (traslado 
por conta do cliente, ticket de Metro incluído). Excursão 
de dia completo à região desmilitarizada (DMZ). Essa 
visita será realizada em inglês com guia local e sem as-
sistência durante o traslado até o hotel President, ponto 
de início do tour (apresentação no hotel indicado por 
conta do cliente – passagem de metrô para chegar ao 
hotel, incluído). Situada a cada lado do paralelo 38, essa 
fronteira foi estabelecida ao final da guerra de 1.953, na 
assinatura do armistício de Panmunjom, com o fim de se-
parar a Coreia do Norte e do Sul. Ao chegar, passaremos 
pelo controle de segurança dos passaportes, seguidos 
de uma breve introdução no acampamento das Nações 
Unidas. À continuação, visitaremos o Observatório Dora 
e a estação de trem Dorasan. Descobriremos o Parque 
Imjingak, a Ponte da Liberdade e o Sino da Unificação. 
No final da manhã, visita ao terceiro túnel escavado na 
rocha com 73 metros de profundidade e capaz de mover 
uma divisão completa por hora com suas armas. Almoço. 
Retorno ao hotel. Acomodação.

DIA 10 SEUL 
Café da manhã. Pela manhã, tempo livre. Pela tarde, 
traslado de metrô para visitar o Palácio Real Gyeon-
gbokgung (fechado às terças-feiras), localizado ao 
norte da capital e construído pela primeira vez no sé-
culo XIV e logo uma segunda vez no século XIX. Este 
“Grande Abençoado pelo Céu” é um dos cinco palácios 
da dinastia Choson (Jo seon) e inclui o Museu Folk e 
sua coleção da vida tradicional coreana. À continuação, 
visita ao Templo Jogyesa, que é um dos mais impor-
tantes da cidade e o coração da Ordem Budista Jo-
gyesa, praticantes da meditação zen. Retorno ao hotel. 
Acomodação.

DÍA 11 SEG SEUL   BEIJING
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e saída em voo (aé-
reo não incluído) a Beijing, à capital da República Popular 
China. Assistência e traslado ao hotel. Resto do dia livre. 
Acomodação.

DIA 12 BEIJING MP
Café da manhã. Visita da cidade que, com uma história 
de 3.000 anos, é uma cidade extremamente rica em lo-
cais e relíquias históricos e culturais: o Palácio Imperial, 
conhecido como a “Cidade Proibida”, complexo de mais 
de 980 edificios de arquitetura tradicional chinesa, decla-
rado patrimonio de la Humanidad pela Unesco, e a Praça 

ITI 9551 / 9551-H
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PREÇOS EM USD POR PAX 9551 - JAPÃO, CORÉIA DO SUL E CHINA 9551-H - COM HONG KONG

SELEÇÃO SELEÇÃO PLUS SELEÇÃO SELEÇÃO PLUS

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
5 Abril 2019 5.920 5.950 8.145 6.230 6.230 8.935 7.330 7.230 10.065 7.645 7.510 10.860
12 Abril ao 24 Maio 2019 5.700 5.720 7.770 6.000 6.010 8.485 7.115 7.000 9.695 7.415 7.290 10.410
31 Mai ao 12 Jul + 30 Ago ao 6 Set 2019 5.545 5.575 7.465 5.855 5.865 7.965 6.960 6.855 9.390 7.270 7.145 9.890
19 Jul ao 23 Ago + 27 Set ao 4 Out 2019 5.700 5.720 7.770 6.000 6.010 8.485 7.115 7.000 9.695 7.415 7.290 10.410
25 Outubro 2019 5.920 5.950 8.145 6.230 6.230 8.935 7.330 7.230 10.065 7.645 7.510 10.860
Iti. 9551-B e 9551-HB: Suplemento excursão a Hiroshima 600 USD por pessoa.
Crianças até 10 anos; desconto 15% em Triplo.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas. 
·  Traslados conforme itinerário. 
·  Assistência de língua hispana na chegada no aeroporto. 
·  17 pernoites nos hotéis indicados ou similares. 
·  Refeições conforme itinerário. 
·  Passagem de avião Beijing-Xian-Shanghai e passagem de 
trem bala de Tóquio a Quioto e na clase Turista. 

·  Visitas indicadas no itinerário com guias locais de língua hispana 
para as visitas indicadas (exceto nos trajetos de trem bala e os 
dias livres; a excursão à regiáo desmilitarizada DMZ será realizada 
em inglês) em veículos adaptados ao número de pessoas. 

·  Seguro básico de viagem. 

OBSERVAÇÕES
·  Voos Osaka-Seul-Beijing não incluídos
·  Ver notas de bagagem de mão no itinerário.
·  Não opera: 26 Abril a 3 Maio + 17 Maio + 12 Julio + 9 Agosto 
+ 13 e 20 Setembro + 11 e 18 Outubro. 

·  Ver informações de bagagem de mão no itinerário. 
·  IMPORTANTE: a excursão opcional a Hiroshima é operativa 
com um mínimo de 2 pessoas e deve ser contratada no 
momento da reserva do tour. Não é possível contratar no 
destino já que deve ser reservada com antecedência. 

·  A visita de dia completo da área desmilitarizada está 
disposta de acordo com as regras impostas pelo Governo e 
está disponível de Terças-feiras a Sábados, exceto nos dias 
de treinamento militar e os feriados coreanos e americanos 
(EE.UU.). Não permitida a entrada à zona desmilitarizada a 
menores de 11 anos. 

·  O hotel Shin Shin não possui quartos triplos. O preço do 
Triplo está em base a 1 Duplo + 1 Single na Coreia do Sul. 

·  Ver notas importantes na página 185.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Tóquio New Otanai Garden Tower 4* (Todos os Produtos)
Quioto Quioto Tokyu (Standard) 4* (Seleção) 
 Quioto Tokyu (Premium) 4* (Seleção Plus)
Seul Shinshin 3* (Seleção) 
 Lotte City Myeongdong 4*S (Seleção Plus) 
 Shilla Stay Gwanghwamun 4*S (Seleção Plus)
Beijing The Great Wall / The Beijing 5* (Todos os Produtos) 
 V-Continental Park View / Prime 5* (Todos os Produtos)
Xian Grand Noble / Titan Times 5* (Todos os Produtos) 
 Golden Flower / Swisstouches 5* (Todos os Produtos)
Shanghai Longemont / Guoman 5* (Todos os Produtos) 
 Huating & Towers / G. Mercure 5* (Todos os Produtos)
Hong Kong Langham / Regal Hong Kong 5* (Todos os Produtos)
Hoteles alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

SAÍDAS
Sextas-feiras (de Abril a Outubro).

de Tian An Men, uma das maiores do mundo. Almoço e, 
à tarde, continuação do passeio até o Palácio de Verão e 
o extenso jardim, utilizado em tempos da dinastia Qing, 
pelos membros da Casa Imperial, onde destaca entre as 
construções o barco do mármore. Restante da tarde livre.
Acomodação.

DIA 13 BEIJING PC
Café da manhã. Continuaremos visitando os arredores de 
Beijing, começando por uma das grandes maravilhas do 
mundo, a Grande Muralha Chinesa, espetacular e gran-
diosa obra arquitetônica com mais de 2.000 anos de 
história. Foi construída para defesa, tanto como proteção 
da possível invasão das tribos nômades provenientes do 
norte, como da invasão pelos seus vários reinos. Com uma 
extensão de 6.000 quilômetros, a muralha atravessa 7 
províncias chinesas. Almoço em um restaurante típico. À 
tarde, retorno a Beijing com parada próximo ao “Ninho do 
Pássaro” (Estádio Nacional) e o “Cubo de Água” (Centro 
Nacional de Natação) para fotos. À noite, Jantar de boas-
-vindas com degustação do delicioso “Pato Laqueado” de 
Beijing. Acomodação.

DIA 14 BEIJING   XIAN MP
Café da manhã. Pela manhã, faremos a visita ao impres-
sionante e renomado Templo do Céu, obra prima constru-
ída em 1.420, com uma superfície de 267 hc, este conjunto 
de edifícios com a sala da Oração pela Boa Colheita, o 
Altar Circular e a Abóbada Imperial do Céu, são Patrimô-
nio da Humanidade pela UNESCO. Almoço. Pela tarde, 
saída de avião com destino Xian, cidade de 3.000 anos de 
existência, única capital rodeada por muralhas e ponto de 
partida da famosa “Rota da seda”.Chegada e traslado ao 
hotel. Acomodação.

DIA 15 XIAN MP
Café da manhã. Cidade conhecida pelo descobrimento da 
Tumba do Imperador Qin Shi Huangdi que guardava em 
seu interior mais de 6.000 figuras de Guerreiros e Corcéis 
em terracota, em tamanho natural, que representam um 
grande exército com carros de combate que custodiam a 
tumba do Imperador, A visita inclui a sala onde estão ex-
postas as estátuas com mais de 2.000 anos de antiguida-
de. Almoço. À tarde, visitaremos a “Pagoda” (construção 
típica) da Oca Silvestre (sem subir) e o Bairro Muçulmano. 
Acomodação.

DIA 16 XIAN   SHANGHAI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarque 
em voo a Shanghai. Chegada e traslado ao hotel. Dia li-
vre para coonhcer esta cidade banhada pelo Mar da China 
Oriental a cidade: o Parque Huangpu, o Museu de Arte e 
História de Shanghai, a tumba da Senhora Soong Ching 
Ling e a antiga residência de Lu Xun. Acomodação.

DIA 17 SHANGHAI MP
Café da manhã. Visita a Shanghai, o Jardim Yuyuan, umo 
dos mais famosos da China da etapa da dinastía Ming, o 
Templo de Buda de Jade, com duas estátuas de Buda es-
culpidas em uma só peça de jade branco, e o Cais ou Bund 
da Cidade. Almoço. Tempo livre para seguir conhecendo a 
cidade. Acomodação.

DIA 18 SHANGHAI
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado ao 
aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

DIAS 1 AO 17 IGUAL QUE ITI. 9551

DIA 18  SHANGHAI   HONG KONG
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião 
com destino Hong Kong. Chegada e traslado ao hotel. 
Hong Kong é uma Região Administrativa Especial da 
China e foi colônia britânica até 1.997. É uma cidade de 
contrastes, onde modernidade e tradição estão de mãos 
dadas. Hong Kong possui personalidade própria e oferece 
ao viajante um mundo de visitas culturais, de lazer, mer-
cados e feiras de rua, e também as lojas mais luxuosas 
do mundo. Além disso, seu impressionante rasca-céu e a 
imagem magnifica que oferece a Baía Vitória iluminada, 
fazem de Hong Kong um lugar de personalidade própria. 
Acomodação.

DIA 19 HONG KONG 

Café da manhã. Visita da cidade incluindo o Cais dos Pes-
cadores de Aberdeen, que em outros tempos era um tran-
qüilo povoado de pescadores convertido agora em uma 
próspera cidade muito conhecida por seus magnificos res-
taurantes flutuantes; a Baía de Repulse, que possui uma 
das mais populares praias de Hong Kong e o Pico da Vic-
toria, convertido na zona residencial mais prestigiosa da 
Ilha e desde o seu cume podemos ter uma vista impressio-
nante de 360° sobre quase todo o território, divisando-se 
ao longe as ilhas do Mar do Sul da China. Tarde livre. Lhe 
sugerimos visitar a feira noturna de Temple Street, onde 
além de postos de produtos locais, encontrará um am-
biente animado, ou a feira das mulheres “Ladies Market” 
em Tung Choi Street, com mais de 100 postos de roupa e 
acessórios com um preço excelente. Acomodação.

DIA 20 HONG KONG 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar no 
voo que lhe levará de regresso a su ponto de destino o 
conectar com outro de nossos itinerários. Fim dos nossos 
serviços. ■

9551-H

com Hong Kong
20 dias / 10 refeições desde

 6.960$
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Taj Mahal · Agra
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DIA 6 SEG AGRA - NOVA DÉLHI MP 
Muito temporão na manhã, visita do monumento arqui-
tectónico mais famoso do mundo, o Taj Mahal, construido 
entre 1.631 e 1.654 a orlas do rio Yamuna. Regresso ao ho-
tel para tomar o Café da manhã. Visita de Agra, incluindo 
o Forte Vermelho, construído em pedra de arenito ver-
melha. TContinuamos nossa visita com o Mausoleo de Iti-
mad-Ud-Daulah, conhecido como “o pequeño Taj”, cons-
truído entre 1.622 e 1.628 na orla direita do rio Yamuna. 
Saída para Nova Délhi pela estrada. No caminho, parada 
no templo hindú de Akshardham, com mais de 20.000 
figuras e motivos florais, animais, divindades hindús e 
com decoração de ouro. Chegada em Nova Délhi. Jantar 
e Acomodação. 

DÍA 7 TER NOVA DÉLHI   BANGKOK
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e saída em voo a 
Nova Deli (aéreo não incluido). Acomodação.

DÍA 8 QUA BANGKOK MP
Café da manhã. Visita de dia completo:o templo Wat Saket 
e o Monte Dourado. Continuamos até o Grande Palácio 
Real, um dos mais belos exemplos das cortes do Siam. 
Antigamente era utilizado como residên cia dos Reis da 
Tailândia. e o maravilho templo do Buda Esmeralda. Conti-
nuamos até Wat Pho, o grande complexo real de templos 
que alberda um Buda Reclinado com 46 m de comprimen-
to e os Chedis (túmulos) dos reis. Um dos templos mais 
antigos de Bangkok, o Wat Pho, foi declara do mosteiro 
real durante o reinado do rei Rama I. À con tinuação vamos 
dar um emocionante passeio em Tuk-Tuk desde o templo 
até o restaurante reservado para Almoço no restaurante 
Supathra Riverhouse, situado nas margens do rio Chao 
Phraya. Após o almoço vamos embarcar em uma “Long 
Tail”, uma embarcação típica de cauda lar ga, para desfru-
tar de uma passeio através dos canais de Thomburi. De-
pois, vamos visitar o Wat Arun, o Templo do Amanhecer e 
um dos simbolos da cidade. Seguimos em barco até Asia-
tique The Riverfront, um mercado nocturno ao largo do 
rio, onde vamos poder disfrutar de tempo livre para fazer 
compras, passear ou jantar em dos seus diver sos e varia-
dos restaurantes (jantar não incluido). Regresso ao hotel 
será efectuado de forma individual. Acomodação. 

DÍA 9 QUI BANGKOK
Café da manhã. Dia livre. Se desejar de forma opcional po-
derá fazer uma excursão ao Damnoen Saduak, o mercado 
flutuante mais colorido do reino, onde se podem encon-
trar todo o tipo de productos típicos, situado a 110 Km de 
Bangkok, o tour inclui a visita à Pagoda Gigante de Phra 
Pathom Chedi em Nakorn Pathom. Acomodação.

DÍA 10 SEX BANGKOK - AYUTTHAYA - SUKHOTHAI MP
Café da manhã. Saída por estrada em direção a Ayuttha-
ya. Visita ao Parque Histórico de Ayutthaya e aos princi-
pais templos: o Wat Chaiwathanaram e o Wat Phra Sri-
sampetch. Almoço em restaurante local. Durante a tarde, 
saída em direção a Sukhothai. Chegada e Acomodação.

DIA 1 QUA NOVA DÉLHI 
Chegada a Nova Délhi. Assistência e traslado ao hotel. 
Acomodação. 

DIA 2 QUI NOVA DÉLHI PC 
Café da manhã. Visita da cidade começando pelo Templo 
de Água Agrasen Ki Baoli; o Dhobi Ghat, lugar onde vive 
e trabalha a comunidade dos tradicionais lavadeiros de 
roupa; continuação pelo Qutab Minar do século XII. Visita-
remos um Templo Sikh, e o templo hindú Birla, inaugurado 
pelo Mahatma Gandhi. Continuamos à Velha Délhi Tere-
mos uma vista panorâmica do Forte Vermelho de cami-
nho à Jama Masjid, a maior mesquita da Índia. Almoço em 
restaurante local da cidade. Pela tarde, visita a Porta da 
Índia e percurso pela área dos edifícios governamentais 
onde se encontram o Palácio Presidencial e o Parlamento. 
Visita de Gandhi Smriti (também conhecida como Birla 
House), a casa onde Mahatma Gandhi viveu os últimos 144 
dias de sua vida (às segundas-feiras se visitará Raj Ghat, 
o monumento em memória de Mahatma Gandhi). Jantar 
e Acomodação. 

DIA 3 SEX NOVA DÉLHI - SHAHPUR - JAIPUR PC 
Café da manhã. Pela manhã, saída para Jaipur, capital do 
estado de Rajasthan. Chegada a Shahpur e breve visita 
da aldeia durante a que poderemos admirar o trabalho de 
elaboração das pulseras e brazaletes pelas que é conhe-
cida. Almoço incluído no antigo palacio Shahpur Haveli. 
Continuação da viagem para Jaipur, conhecida como a 
“cidade rosa” devido a cor de suas casas, construída no 
século XVIII pelo marajá Jai Singh II, de onde recebe seu 
nom. Pela tarde, saída para conhecer um templo hindú, 
onde poderemos apreciar a cerimônia AARTI, que em 
sânscrito significa “dissipador da escuridão”. Depois da 
cerimônia, traslado até o Palacio Narain Niwas para Jantar 
e assistir a um show de bailes típicos de Rajasthan. Re-
gresso ao hotel e Acomodação. 

DIA 4 SÁB JAIPUR MP 
Café da manhã. Pela manhã, subimos em Jeep ao Forte 
Amber, visita dos aposentos e vestíbulos do palácio, os 
quais são famosos pela beleza de seu desenho e decora-
ção. Pela tarde visita do Observatório de Jantar Mantar, 
construído em 1.700, do Palácio da Cidade ou Palácio do 
Marajá; e do Hawa Mahal ou Palácio dos Ventos, com sua 
majestosa fachada em rosa e branco e com seus numero-
sos mirantes repletos com quase mil janelas. Regresso ao 
hotel, Jantar e Acomodação. 

DIA 5 DOM JAIPUR - ABHANERI - FATEHPUR SIKRI - AGRA PC 
Café da manhã. Saída para Agra, visitando no caminho 
Abhaneri e seus monumentos medievais dos rajputs como 
o Chand Baori e o Templo de Harshat Mata dedicado ao 
deus Vishnú. Almoço no Aagman Safari Camp. Conti-
nuaremos para Fatehpur Sikri, cidade desértica de areia 
vermelha, construída pelo Imperador Akbar como sua ca-
pital e Palácio no século XVI. Chegada em Agra. Jantar e 
Acomodação. 

9630

Belezas da Índia e Tailândia
14 dias / 14 refeições     desde

 1.995$
DÍA 11 SÁB SUKHOTHAI - PHAYAO - CHIANG RAI MP
Café da manhã. Saída de manhã cedo em direção ao 
Parque Arqueológico de Sukhothai, a primeira capital do 
Reino de Siam no século XIII, e actualmente Património 
da Humanidade da UNESCO. Visita aos principais templos 
do parque, como o Wat Srisawai, o Wat Maha Dhat, o Wat 
Sra Sri. Almoço em restaurante local. Após vamos dirigir-
-nos até Chiang Rai fazendo uma paragem na cidade de 
Phayao, Chegada a Chiang Rai. Acomodação.

DÍA 12 DOM CHIANG RAI - TRIÂNGULO DE OURO - CHIANG MAI MP
Café da manhã. Saída para visitar alguns grupos étnicos 
como o povo “Akha” do Tibete, o povo “Yao” de China e 
também en Long Neck Karen Village (Mulheres Girafa). À 
continuação vamos a realizar um passeio em barco atra-
vés do Triângulo de Ouro. À continuação vamos visitar 
a Casa do Ópio. Almoço em resturante local. Durante a 
tarde vamos visitar o Wat Rong Kun, o Templo Branco, 
que simboliza a pureza do budismo. Depois, transfer até 
Chiang Mai através da bela paisagem da selva tropical. 
Chegada a Chiang Mai. Acomodação.

DÍA 13 SEG CHIANG MAI (Santuario Elefantes) PC
Café da manhã. Saída pra chegar ao Santuário de Ele-
fantes. Vamos aprender um pouco sobre os elefantes, 
levando roupa Karen tradicional. Vamos ter a oportunida-
de de oferecer bananas e cana de açucar para alimentar 
os elefantes e caminar através do santuário onde vamos 
ouvir as suas histórias. Também vamos desfrutar de uma 
banho com os elefantes. Almoço. Regresso a Chiang Mai e 
visita ao principal Templo do Norte: o Wat Doi Suthep, um 
lugar sagrado e respeitado pelos tailandeses desde a mais 
de 1.200 anos. Durante a tarde vamos disfrutar do Jantar 
Kantoke, um jantar típico Thai acompanhado de danças 
antigas do Norte da Tailândia. Acomodação.

DÍA 14 TER CHIANG MAI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fin de nossos  
serviços. ■

POSSIBILIDADE DE ADICIONAR 1 NOITE EXTRA EM BANGKOK (COM 
VOOS E TRASLADOS) 

9630-B

15 dias / 14 refeições desde
 2.255$

DIAS 1 AO 13 IGUAIS QUE ITI. 9630

DÍA 14 TER CHIANG MAI   BANGKOK
Café da manhã. Transfer até ao eroporto para embarcar 
no voo com destino a Bangkok. Chegada e transfer até o 
hotel. Resto do dia livre. Acomodação.

DÍA 15 QUA BANGKOK
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fin de nossos  
serviços. ■
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Panorâmica de Phi Phi · Tailândia

Templo de Wat Arun · Bangkok

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Tour regular Exclusivo Special Tours com saídas garantidas 
com um minimo de 2 pessoas. 

·  Bilhete de avião Bangkok-Chiang Rai; e adicionalmente para 
iti. 9630-B bilhete de avião Chiang Mai-Bangkok; iti. 9630-P  
bilhete de avião Chiang Mai-Phuket em classe Turística. 

·  Assistente de lingua hispana à chegada em Bangkok e Índia 
·  Traslados conforme itinerário. 
·  14 / 15 / 17 / 18 permoites  nos hotéis indicados ou similares em 
função do itinerário escolhido. 

·  Refeições conforme itinerário. 
·  Visitas indicadas em itinerário com guia acompanhante de 
fala hispana em Índia e Tailândia e guias locais de lingua 
hispana em Bangkok. 

·  Assistente do nosso representante durante a sua estadia. 
·  Seguro básico de viagem.

SAÍDAS
Quartas-feiras.

DIAS 1 AO 13 IGUAIS QUE ITI. 9630

DÍA 14 TER CHIANG MAI   PHUKET
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para sair em 
avião com destino Phuket. Chegada e traslado ao hotel. 
Acomodação. 

DÍA 15 QUA PHUKET
Café da manhã. Dia livre com possibilidade de realizar 
uma visita opcional a Phnag Nga, a famosa ilha de James 
Bond, ou passear pelos lugares turísticos da zona, com 
muito ambiente, restaurantes, bares e locais de lazer no-
turno. Acomodação. 

DÍA 16 QUI PHUKET
Café da manhã. Dia livre a sua disposição para desfrutar 
das maravilhosas praias da zona ou realizar uma visita op-
cional às ilhas Phi Phi na que veremos as ilhas de Khai Nai 
e Mai Pai (a ilha de bambú). Acomodação. 

DÍA 17 SEX PHUKET
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fin de nossos  
serviços. ■

9630-P

com Phuket
17 dias / 14 refeições desde

 2.195$

OBSERVAÇÕES
·  Voo Nova Délhi / Bangkok não incuído.
·  Ver hoteles e notas em páginas 111, 112, 133 e 134.

VALOR AGREGADO SPECIAL TOURS
·  Tour Exclusivo Special Tours.
·  Passeio em rickshaw por Chandni Chowk em Délhi e passeio 
em Tonga no Taj Mahal.

·  Passeio em Tuk Tuk em Bangkok.
·  Passeio em “Long Tail”, embarcação típica para visitar os 
Klongs de Bangkok. 

·  Almoço no restaurante Supathra Riverhouse em Bangkok. 
·  Visita ao povo das famosas Mulheres Girafa. 
·  Visita ao Santuário de Elefantes de Chiang Mai onde vamos 
ter a oportunidade de interagir com os elefantes de forma 
responsável e sustentável. 

·  Jantar Kantoke em Chiang Mai.

9630 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
3 Abril ao 18 Setembro 2019 1.995 1.955 2.755 2.140 2.110 3.045 2.705 2.675 4.120
25 Setembro ao 16 Outubro 2019 2.175 2.140 3.045 2.320 2.300 3.340 3.140 3.100 4.910
23 Outubro 2019 2.280 2.255 3.170 2.435 2.415 3.485 3.330 3.285 5.160
30 Outubro 2019 2.310 2.290 3.235 2.570 2.550 3.650 3.455 3.410 5.315
6 Novembro 2019 ao 25 Março 2020 2.280 2.255 3.170 2.435 2.415 3.485 3.330 3.285 5.160
Suplemento por pax iti. 9630-P (Phuket):
• 3 Abril ao 18 Setembro 2019 2.195 2.175 3.070 2.370 2.340 3.400 3.100 3.060 4.825
• 25 Setembro ao 16 Outubro 2019 2.370 2.360 3.360 2.550 2.525 3.690 3.535 3.485 5.615
• 23 Outubro 2019 + 1 Janeiro ao 25 Março 2020 2.620 2.580 3.725 2.775 2.745 4.065 3.840 3.795 6.075
• 30 Outubro 2019 2.650 2.610 3.785 2.910 2.880 4.235 3.960 3.920 6.230
• 6 Novembro ao 4 Dezembro 2019 2.910 2.860 4.210 3.235 3.130 4.710 4.420 4.160 7.250
Suplemento por pax iti. 9630-B + 9630-PB 260 260 300 290 290 375 310 310 425
Crianças até 11 anos, 20% desconto em Triplo.
Itinerários 9630-B y 9630-PB: preços não válidos em saída do 11 ao 25 Dezembro 2019. Consultar.

POSSIBILIDADE DE ADICIONAR 1 NOITE EXTRA EM BANGKOK (COM 
VOOS E TRASLADOS) 

9630-PB

18 dias / 14 refeições desde
 2.425$

DIAS 1 AO 13 IGUAIS QUE ITI. 9630

DÍA 17 SEX PHUKET   BANGKOK
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião 
para Bangkok. Chegada, tras lado ao hotel e resto do dia 
livre. Acomodação.

DÍA 18 SÁB BANGKOK
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fin de nossos  
serviços. ■
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Panorâmica noturna · Shanghai

Arco tradicional Torii · Miyajima
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ITI 9600 / 9600-P

ao hotel em Quioto. Às 8h30, reunião no lobby e trasla-
do com assistente em espanhol à estação de Tóquio para 
pegar o trem bala Nozomi. Chegada em Quioto e encon-
tro com o guia em espanhol para realizar a excursão para 
Nara. Ao sair no distrito Fushimiku de Quioto e na colina 
de Inari, visita ao Santuário de Fushimi Inari, o principal 
santuário Xintoista dedicado á deusa Inari e conhecido 
pelos milhares de toriis (arco japonés) que marcam o ca-
minho até o santuário. Continuação para Nara, com mara-
vilhosas construções das que se visitam: o Templo Budista 
de Todaiji e seu enorme Buda Gigante e o Parque dos Vea-
dos Sagrados. Traslado ao hotel de Quioto. Acomodação.

DIA 5 QUIOTO MP 
Café da manhã. Às 8h20, reunião no lobby e visita com pleta 
da cidade: o Templo Kinkakuji conhecido por seu Pavilhão 
Dourado (construído em 1.397 e recoberto com lâminas de 
ouro) o frondoso bosque de bambú em Arashiyama com 
o Templo Tenryuji, conhecido como o “Templo Celestial do 
Dragão” que conta com um extraordinário jardim zen. Al-
moço em um res taurante local. Visita do Templo Budista 
de Sanjusangen do, que com as 1.000 estátuas do deus 
Kannon e o Bairro de Gion, na zona antiga, onde moram a 
maioria das guei xas de Quioto. Finalizaremos por volta das 
17h30. Retorno ao hotel e Acomodação.

DIA 6 QUIOTO 
Café da manhã. Día livre. Poderá realizar uma excursão 
opcional a Hiroshima para conhecer o Parque Memorial da 
Paz com a Cúpula da Bomba Atômica ou Cupula Genbaku 
(Patrimônio da Humanidade) e o Santuário Xintoísta de 
Itsukushima em Miyajima com a famosa porta “Tori” sobre 
o mar, Patrimônio da Humanidade. Acomodação.

DIA 1 TÓQUIO 
Chegada no aeroporto de Narita. No aeroporto de Narita 
será recebido por um assistente que lhe acompanhará até 
o ponto de encontro com o ônibus regular do aeropor-
to. Traslado ao hotel sem assistência. Resto do dia livre. 
Acomodação.

DIA 2 TÓQUIO 
Café da manhã. Às 8h20, reunião no lobby e visita de 
meio dia da cidade, incluindo o Sepulcro de Meij, a Praça 
do Palácio Imperial e o Templo de Asakusa Kannon, com 
sua galeria comercial Nakamise. A visita finaliza no Bairro 
de Ginza, o distrito comercial mais famoso do Japão, com 
suas amplias avenidas e numerosas lojas e cafés. Ao fina-
lizar a visita, poderão retornar ao hotel individualmente. 
Acomodação.

DIA 3 TÓQUIO (Hakone - Mt. Fuji) MP 
Café da manhã. Às 7h50, reunião no lobby e visita com 
guia em espanhol á Hakone e o Vale de Owakudani. Du-
rante a excursão, se realizará um passeio de barco pelo 
lago Ashi, com lindas vistas ao Monte Fuji, visita do Museu 
ao Ar Livre de Hakone. Quando o céu está limpo, se pode 
apreciar uma maravilhosa vista do Monte Fuji e do lago 
(no caso de não se poder realizar o passeio de barco e por 
motivos climáticos, se visitará o Santuário Hakoni-Jinja e 
Hakone Sekishoato, reconstrução de um posto de controle 
em uma estrada medieval). Almoço em um restaurante 
local. Retorno ao hotel em Tóquio. Acomodação.

DIA 4 TÓQUIO   QUIOTO (Nara) 
Café da manhã. Entregas das bagagens que se trasladam 
separadamente de caminhão (incluído 1 mala por pessoa) 

9600

Grande Roteiro de Oriente em Espanhol
19 dias / 10 refeições     desde

 5.770$
DIA 7 QUIOTO - OSAKA   BEIJING
Café da manhã. Encontro com um chófer de MK Skygate 
Shuttle para o traslado ao aeroporto de Osaka (Itami o 
Kansai). Saída de avião com destino Beijing (passagem de 
avião não incluído). Chegada a Beijing. Assistência e tras-
lado ao hotel. Restante do dia livre. Acomodação.

DIA 8 BEIJING MP 
Café da manhã. Visita da cidade que, com uma história de 
3.000 anos, é uma cidade extremamente rica em locais e 
relíquias históricos e culturais: o Palácio Imperial, conheci-
do como a “Cidade Proibida”, complexo de mais de 980 
edificios de arquitetura tradicional chinesa, declarado pa-
trimonio de la Humanidad pela Unesco, e a Praça de Tian 
An Men, uma das maiores do mundo. Almoço e, à tarde, 
continuação do passeio até o Palácio de Verão e o extenso 
jardim, utilizado em tempos da dinastia Qing, pelos mem-
bros da Casa Imperial, entre as construções destaca o arco 
de mármore. Regresso ao hotel e restante da tarde livre. 
Acomodação.

DIA 9 BEIJING PC 
Café da manhã. Continuaremos visitando os arredores de 
Beijing, começando por uma das grandes maravilhas do 
mundo, a Grande Muralha Chinesa, espetacular e grandio-
sa obra arquitetônica com mais de 2.000 anos de história. 
Com uma extensão de 6.000 Km, a muralha atravessa 7 
províncias chinesas. Almoço em um restaurante típico. À 
tarde, retorno a Beijing com parada próximo ao “Ninho do 
Pássaro” (Estádio Nacional) e o “Cubo de Água” (Centro 
Nacional de Natação) para fotos. À noite, Jantar de boas-
-vindas com degustação do delicioso “Pato Laqueado” de 
Beijing. Acomodação.

DIA 10 BEIJING   XIAN MP 
Café da manhã. Pela manhã, faremos a visita ao Templo 
do Céu, obra prima construída em 1.420, com uma super-
fície de 267 hc, este conjunto de edifícios com a sala da 
Oração pela Boa Colheita, o Altar Circular e a Abóbada 
Imperial do Céu, são Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO. Almoço. Pela tarde, saída de avião com destino 
Xian. Chegada e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 11 XIAN MP 
Café da manhã. A cidade ficou conhecida pela descoberta 
do Mausoléu do Imperador Qin Shi Huangdi, que guarda-
va em seu interior mais de 6.000 estátuas em terracota 
em tamanho natural de guerreiros e cavalos. A visita in-
clui a sala onde estão expostas as estátuas com mais de 
2.000 anos de antiguidade. Almoço. À tarde, visita à Pa-
gode da Oca Silvestre (sem subida) e o Bairro Muçulmano. 
Acomodação.

DIA 12 XIAN   SHANGHAI 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarque 
em voo a Shanghai. Chegada e traslado ao hotel. Dia 
livre para conhocer esta cidade: o Parque Huangpu, o 
Museu de Arte e História de Shanghai, a tumba da Se-
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NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Traslados conforme itinerário.
·  Assistência de língua hispana na chegada no aeroporto.
·  Passagem de avião Beijing-Xian-Shanghai-Hong Kong e passagem 
de trem bala Nozomi de Tóquio a Quioto na classe Turista.

·  18 / 21 pernoites nos hotéis indicados ou similares em função 
do itinerário escolhido.

·  Refeições segundo itinerário.
·  Jantar-degustação de “Pato Laqueado”.
·  Visitas indicadas no itinerário com guias locais de língua 
hispana em veículos adaptados ao número de pessoas.

·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Voo Osaka-Beijing, Hong Kong-Bangkok não incluídos.
·  Não opera: 23 Abril ao 3 Maio + 12 Julho + 2, 9 e 16 Agosto +  
3 e 20 Setembro + 21 Janeiro + 6 Março.

·  Ver notas importantes nas páginas 135 e 185.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Tóquio New Otani 4* (Todos os Produtos)
Quioto Quioto Tokyu Standard 4* (Seleção) 
 Quioto Tokyu Premum 4* (Luxo)
Beijing The Great Wall / The Beijing 5* (Luxo) 
 V-Continental Park View / Prime  5* (Luxo)
Xian Grand Noble / Titan Times 5* (Luxo) 
 Golden Flower / Swisstouches 5* (Luxo)
Shanghai Longemont / Guoman 5* (Luxo) 
 Huating & Towers 5* (Luxo)
Hong Kong Langham / Regal 5* (Todos os Produtos)
Bangkok Amara Bangkok 4* (Seleção) 
 Pullman G Hotel 5* (Luxo)
Phuket Old Phuket 4* (Seleção) 
 Rennaissace/Pullman Arcadia 5* (Luxo)
Hoteles alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

SAÍDAS
Terças-feiras:  2 Abril ao 17 Dezembro 2019 + 3 ao 31 Março 2020. 

Adicionalmente: 7 Janeiro, 4 e 18 Fevereiro 2020.
Sextas-feiras: 5 Abril ao 4 Outubro + 20 Dezembro 2019.

nhora Soong Ching Ling e a antiga residência de Lu Xun. 
Acomodação.

DIA 13 SHANGHAI  MP 
Café da manhã. Visita a Shanghai: o Jardim Yuyuan, o 
Templo de Buda de Jade, com duas estátuas de Buda es-
culpidas em uma só peça de jade branco, e o Casi ou Bund 
da Cidade. Almoço. Tempo livre para seguir conhecendo a 
cidade. Acomodação.

DIA 14 SHANGHAI   HONG KONG
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião 
com destino Hong Kong. Chegada e traslado ao hotel. É 
uma cidade de contrastes, onde modernidade e tradição 
estão de mãos dadas. Acomodação.

DIA 15 HONG KONG
Café da manhã. Visita da cidade incluindo o Cais dos 
Pescadores de Aberdeen, que em outros tempos era um 
tranqüilo povoado de pescadores convertido agora em 
uma próspera cidade muito conhecida por seus magnifi-
cos restaurantes flutuantes; a Baía de Repulse, que possui 
uma das mais populares praias de Hong Kong e o Pico da 
Victoria, convertido na zona residencial mais prestigiosa 
da Ilha. Tarde livre. Lhe sugerimos visitar a feira noturna 
de Temple Street, encontrará um ambiente animado, ou a 
feira das mulheres “Ladies Market” em Tung Choi Street. 
Acomodação.

DIA 16 HONG KONG   BANGKOK
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar no 
voo a Bangkok (voo não incluido). Chegada e traslado ao 
hotel. Acomodação.

DIA 17 BANGKOK MP
Café da manhã. Pela manhã saída para visitar ao Damno-
en Saduak, o mercado flutuante mais colorido do reino, 
onde se encontra todo tipo de produtos típicos, localizado 
a 110 Km de Bangkok. A visita inclui a visita da Pagoda Gi-
gante de Phra Pathom Chedi em Nakorn Pathom, a maior 
do Oriente e importante centro budista desde o século VI. 
A visita inclui Almoço tailandês no Jardim da Rosa, onde 
poderemos ver uma pequena mostra cultural, esportes e 
danças típicas. Acomodação.

DIA 18 BANGKOK MP
Café da manhã. Pela manhã visitaremos alguns dos mais 
importantes templos budistas de Bangkok. A visita se ini-
cia em Wat Trimitr, o Templo do Buda de Ouro, com seus 
5.500 Kg de ouro puro; seguiremos até chegar no Wat Po, 
o templo do buda reclinado de 46 m, coberto com uma 
lamina de ouro; e o Chedis dos Reis, o monumento budista 
mais alto do mundo. Continuaremos com a visita do Gran-
de Palácio Real, antiga residência dos reis da Tailândia, 
exemplo vivo da arquitetura da antiga corte siamesa com 
suas cúpulas brilhantes em forma de agulha. Passeando 
pelo seu interior, poderão contemplar a fantasia dos de-
senhos e o emblema mais sagrado do país, o Buda Esme-
ralda. Resto do dia livre. Jantar tradicional Thai incluída 
no Silom Village, um autêntico povoado Thai no centro de 
Bangkok (não inclui traslados). Acomodação.

DIA 19 BANGKOK 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar no 
voo que lhe levará de regresso a su ponto de destino. Fim 
dos nossos serviços. ■

DIAS 1 AO 17 IGUAIS QUE ITI. 9600

DIA 18 BANGKOK   PHUKET 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e saída em voo a 
Phuket (aéreo não incuido). Chegada e traslado ao hotel. 
Acomodação.

DIA 19 PHUKET 
Café da manhã. Dia livre a sua disposição para desfrutar 
das maravilhosas praias da zona ou realizar uma visita op-
cional às ilhas Phi Phi na que veremos as ilhas de Khai Nai 
e Mai Pai (a ilha de bambú), desfrutar de uma espléndido 
almoço na ilha de Phi Phi Lei e visitar baía Maya onde se 
rodou o filme da “praia”. Acomodação. 

DIA 20 PHUKET 
Café da manhã. Dia livre na ilha para realizar atividades 
esportivas: mergulho, snorkeling, etc. Também podere-
mos opcionalmente realizar uma visita a Phnag Nga, a fa-
mosa ilha de James Bond, ou realizar um safari pela selva, 
passear em canoa e descobrir os animais autóctonos da 
ilha. Acomodação. 

DIA 21 PHUKET 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar no 
voo que lhe levará de regresso a su ponto de destino. Fim 
dos nossos serviços. ■

9600-P

com Phuket
21 dias / 10 refeições desde

 6.000$

9600 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
2 Abril 2019 6.335 6.030 9.100 6.510 6.220 9.755
5 ao 9 Abril + 9 Julho 2019 6.190 5.885 8.810 6.365 6.065 9.465
12 Abril ao 24 Maio + 16 Julho ao 27 Agosto 2019 5.970 5.660 8.435 6.135 5.845 9.015
28 Maio ao 5 Julho 2019 5.815 5.510 8.135 5.990 5.700 8.495
10 ao 17 Setembro + 8 Outubro + 25 ao 29 Outubro + 12 ao 26 Novembro 2019 6.250 5.950 8.965 6.425 6.125 9.620
24 Setembro 2019 + 4 Fevereiro ao 3 Março 2020 5.875 5.575 8.290 6.055 5.760 8.655
27 Setembro ao 4 Outubro + 15 Outubro + 5 Novembro 2019 + 7 Janeiro + 10 ao 13 Março 2020 6.030 5.720 8.590 6.200 5.905 9.175
3 Dezembro 2019 5.930 5.615 8.380 6.095 5.805 8.965
10 Dezembro 2019 5.770 5.470 8.080 5.950 5.660 8.445
17 Dezembro 2019 6.365 6.095 9.090 6.530 6.280 9.670
20 Dezembro 2019 6.210 5.950 8.790 6.385 6.135 9.150
17 ao 20 Março 2020 6.300 6.055 7.790 6.480 6.230 8.445
24 ao 31 Março 2020 6.450 6.200 8.080 6.625 6.385 8.735
Suplemento iti. 9600-P (Phuket) 550 550 900 625 625 990
Preços não válidos iti. 9600-P (Phuket) do 10 ao 17 Dezembro. Consultar.
Iti. 9600-B e 9600-PB: Suplemento excursão a Hiroshima (desde Quioto), 580 USD por pessoa.
Noites adicionales e excursiones em Phuket, consultar página 137.
Crianças até 10 anos; desconto 15% em Triplo.
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Templo Senso-ji · Tóquio

Panorâmica noturna · Singapura
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ITI 9600-S / 9600-SK

DIA 4 TÓQUIO   QUIOTO (Nara) 
Café da manhã. Entregas das bagagens que se trasla-
dam separadamente de caminhão (incluído 1 mala por 
pessoa) ao hotel em Quioto. Às 8h30, reunião no lobby 
e traslado com assistente em espanhol à estação de Tó-
quio para pegar o trem bala Nozomi. Chegada em Quio-
to e encontro com o guia em espanhol para realizar a 
excursão para Nara. Visita ao Santuário de Fushimi Inari, 
o principal santuário Xintoista dedicado á deusa Inari e 
conhecido pelos milhares de toriis (arco japonés) que 
marcam o caminho até o santuário. Continuação para 
Nara, com maravilhosas construções das que se visitam: 
o Templo Budista de Todaiji e seu enorme Buda Gigante 
e o Parque dos Veados Sagrados. Traslado ao hotel de 
Quioto. Acomodação.

DIA 5 QUIOTO MP 
Café da manhã. Às 8h20, reunião no lobby e visita com-
pleta da cidade: o Templo Kinkakuji conhecido por seu 
Pavilhão Dourado (construído em 1.397 e recoberto com 
lâminas de ouro) e o Templo Zen Ryoanji (o Templo do 
Dragão à Paz ambos Patrimônio da Humanidade), famoso 
pelo jardim de rochas “Karesangui”. Almoço em um res-
taurante local. Visita do Templo Budista de Sanjusangen-
do, que com as 1.000 estátuas do deus Kannon e o Bairro 
de Gion, na zona antiga, onde moram a maioria das guei-
xas de Quioto. Finalizaremos por volta das 17h30. Retorno 
ao hotel e Acomodação.

DIA 6 QUIOTO 
Café da manhã. Día livre para aproveitar para realizar 
uma excursão para Hiroshima para conhecer o Par-
que Memorial da Paz com a Cúpula da Bomba Atômi-
ca ou Cupula Genbaku (Patrimônio da Humanidade) e 
o Santuário Xintoísta de Itsukushima em Miyajima com 
a porta “Tori” sobre o mar, Patrimônio da Humanidade. 
Acomodação.

DIA 7 QUIOTO - OSAKA   BEIJING
Café da manhã. Encontro com um chófer de MK Skygate 
Shuttle para o traslado ao aeroporto de Osaka (Itami o 
Kansai). Saída de avião com destino Beijing (passagem 
de avião não incluído). Chegada, assistência e traslado ao 
hotel. Restante do dia livre. Acomodação.

DIA 8 BEIJING MP 
Café da manhã. Visita da cidade: o Palácio Imperial, co-
nhecido como a “Cidade Proibida”, declarado patrimonio 
de la Humanidad pela Unesco, e a Praça de Tian An Men,. 
Almoço e, à tarde, continuação do passeio até o Palácio 
de Verão e o extenso jardim, utilizado em tempos da di-
nastia Qing, pelos membros da Casa Imperial. À noite, as-
sistiremos a um show de acrobacia. Acomodação.

DIA 9 BEIJING PC 
Café da manhã. Continuaremos visitando os arredores de 
Beijing, começando por uma das grandes maravilhas do 
mundo, a Grande Muralha Chinesa, espetacular e grandio-

DIA 1 TÓQUIO 
Chegada no aeroporto de Narita. No aeroporto de Narita 
será recebido por um assistente que lhe acompanhará até 
o ponto de encontro com o ônibus regular do aeropor-
to. Traslado ao hotel sem assistência. Resto do dia livre. 
Acomodação. 

DIA 2 TÓQUIO 
Café da manhã. Às 8h20, reunião no lobby e visita de 
meio dia da cidade, incluindo o Sepulcro de Meij, a Praça 
do Palácio Imperial e o Templo de Asakusa Kannon, com 
sua galeria comercial Nakamise. A visita finaliza no Bairro 
de Ginza, o distrito comercial mais famoso do Japão. Ao 
finalizar a visita, poderão retornar ao hotel individualmen-
te. Acomodação.

DIA 3 TÓQUIO (Hakone - Mt. Fuji) MP 
Café da manhã. Às 7h50, reunião no lobby e visita com 
guia em espanhol á Hakone e o Vale de Owakudani. Du-
rante a excursão, se realizará um passeio de barco pelo 
lago Ashi, com lindas vistas ao Monte Fuji, e subida de 
teleférico até o Monte Komagatake (1.357m). Quando o 
céu está limpo, se pode apreciar uma maravilhosa vista 
do Monte Fuji e do lago (no caso de não se poder realizar 
o passeio de barco e teleférico ou Vale Owakudani, por 
motivos climáticos, se visitará o Santuário Hakoni-Jinja e 
Hakone Sekishoato, reconstrução de um posto de controle 
em uma estrada medieval). Almoço em um restaurante 
local. Retorno ao hotel em Tóquio. Acomodação.

9600-S

Grande Roteiro de Oriente e Singapura em Espanhol
22 dias / 10 refeições     desde

 6.960$
sa obra arquitetônica com mais de 2.000 anos de história. 
Com uma extensão de 6.000 Km, a muralha atravessa 7 
províncias chinesas. Almoço em um restaurante típico. À 
tarde, retorno a Beijing com parada próximo ao “Ninho do 
Pássaro” (Estádio Nacional) e o “Cubo de Água” (Centro 
Nacional de Natação) para fotos. À noite, Jantar de boas-
-vindas com degustação do delicioso “Pato Laqueado” de 
Beijing. Acomodação.

DIA 10 BEIJING   XIAN MP 
Café da manhã. Pela manhã, visita ao impressionante 
e renomado Templo do Céu, obra prima construída em 
1.420, com uma superfície de 267 hc, este conjunto de 
edifícios com a sala da Oração pela Boa Colheita, o Al-
tar Circular e a Abóbada Imperial do Céu, são Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO. Almoço. Pela tarde, saída 
de avião com destino Xian. Chegada e traslado ao hotel. 
Acomodação.

DIA 11 XIAN MP 
Café da manhã. A cidade ficou conhecida pela descoberta 
do Mausoléu do Imperador Qin Shi Huangdi, que guarda-
va em seu interior mais de 6.000 estátuas em terracota 
em tamanho natural de guerreiros e cavalos. A visita inclui 
a sala onde estão expostas as estátuas com mais de 2.000 
anos de antiguidade. Almoço. À tarde, visita à Pagode da 
Oca Silvestre (sem subida) e à Grande Mesquita e Bairro 
Muçulmano. Acomodação.

DIA 12 XIAN   SHANGHAI 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarque 
em voo a Shanghai. Chegada e traslado ao hotel. Dia li-
vre para coonhcer esta cidade banhada pelo Mar da China 
Oriental a cidade: o Parque Huangpu, o Museu de Arte e 
História de Shanghai, a tumba da Senhora Soong Ching 
Ling e a antiga residência de Lu Xun. Acomodação.

DIA 13 SHANGHAI MP 
Café da manhã. Visita a Shanghai, o Jardim Yuyuan, umo 
dos mais famosos da China da etapa da dinastía Ming, o 
Templo de Buda de Jade, com duas estátuas de Buda es-
culpidas em uma só peça de jade branco, e o Casi ou Bund 
da Cidade. Almoço. Tempo livre para seguir conhecendo a 
cidade. Acomodação.

DIA 14 SHANGHAI   HONG KONG
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião 
com destino Hong Kong. Chegada e traslado ao hotel. 
Acomodação.

DIA 15 HONG KONG
Café da manhã. Visita da cidade incluindo o Cais dos 
Pescadores de Aberdeen, que em outros tempos era um 
tranqüilo povoado de pescadores convertido agora em 
uma próspera cidade muito conhecida por seus magnifi-
cos restaurantes flutuantes; a Baía de Repulse, que possui 
uma das mais populares praias de Hong Kong e o Pico da 
Victoria, convertido na zona residencial mais prestigiosa 
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NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoa. 
·  Traslados conforme itinerário. 
·  Assistência de língua hispana na chegada no aeroporto. 
·  Passagem de avião Beijing-Xian-Shanghai-Hong Kong e de 
trem bala Nozomi de Tóquio a Quioto na classe Turista. 

·  21 ou 24 pernoites nos hotéis indicados ou similares. 
·  Refeições conforme itinerário. 
·  Jantar-degustação de “Pato Laqueado”. 
·  Visitas indicadas no itinerário com guias locais de língua 
hispana em veículos adaptados ao número de pessoas. 

·  Seguro básico de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Tóquio New Otani 4* (Todos os Produtos)
Quioto Quioto Tokyu Standard 4* (Seleção) 
 Quioto Tokyu Premum 4* (Luxo)
Beijing The Great Wall / The Beijing 5* (Todos os Produtos) 
 V-Continental Park View 5* (Todos os Produtos) 
 Prime 5* (Todos os Produtos)
Xian Grand Noble / Titan Times 5* (Luxo) 
 Golden Flower / Grand Noble 5* (Luxo) 
 Swisstouches / G. Mercure 5* (Luxo)
Shanghai  Longemont / Guoman 5* (Todos os Produtos) 
 Huating & Towers 5* (Todos os Produtos)
Hong Kong Langham / Regal 5* (Todos os Produtos)
Bangkok Amara Bangkok 4* (Seleção) 
 Pullman G Hotel 5* (Luxo)
Singapura Swissotel Merchant Court 4* (Seleção) 
 Pan Pacific / Conrad Centennial 5* (Luxo)
Kuala Lumpur Journal Boutique / Element 4* (Seleção) 
 Renaissance West Wing 5* (Luxo)
Hoteles alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

SAÍDAS
Terças-feiras:  2 Abril ao 17 Dezembro 2019 + 3 ao 31 Março 2020. 

Adicionalmente: 7 Janeiro + 4 e 18 Fevereiro 2020.
Sextas-feiras: 5 Abril ao 4 Outubro + 20 Dezembro 2019.

da Ilha e desde o seu cume podemos ter uma vista im-
pressionante, divisando-se ao longe as ilhas do Mar do Sul 
da China. Tarde livre. Acomodação.

DIA 16 HONG KONG   BANGKOK
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar no 
voo a Bangkok (voo não incluido). Chegada e traslado ao 
hotel. Acomodação.

DIA 17 BANGKOK MP
Café da manhã. Pela manhã a visita se inicia em Wat Tri-
mitr, o Templo do Buda de Ouro, com seus 5.500 Kg de 
ouro puro; seguiremos até chegar no Wat Po, o templo 
do buda reclinado de 46 m, coberto com uma lamina de 
ouro; e o Chedis dos Reis, o monumento budista mais alto 
do mundo. Continuaremos com a visita do Grande Palácio 
Real, antiga residência dos reis da Tailândia. Passeando 
pelo seu interior, poderão contemplar a fantasia dos de-
senhos e o emblema mais sagrado do país, o Buda Esme-
ralda. Resto do dia livre. Jantar tradicional Thai incluída 
no Silom Village, um autêntico povoado Thai no centro de 
Bangkok (não inclui traslados). Acomodação.

DIA 18 BANGKOK MP
Café da manhã. Pela manhã saída para visitar ao Damno-
en Saduak, o mercado flutuante mais colorido do reino lo-
calizado a 110 Km de Bangkok. A visita inclui a visita da Pa-
goda Gigante de Phra Pathom Chedi em Nakorn Pathom, 
a maior do Oriente e importante centro budista desde o 
século VI. A visita inclui Almoço tailandês no Jardim da 
Rosa, onde poderemos ver uma pequena mostra cultural, 
esportes e danças típicas. Acomodação.

DÍA 19 BANGKOK   SINGAPURA
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar em 
seu voo (não incluido) a Singapura. Chegada e traslado ao 
hotel. Acomodação.

DÍA 20 SINGAPURA
Café da manhã. Descobriremos Singapura desde a cume 
do ícone da engenharia e da arquitetura mais maravilhosa 
de Ásia, o Flyer Singapura situado a 165 metros de altura! 
Ficaremos impressionados pela magnífica vista panorâmi-
ca de Singapura e seus arredores. A seguir conheceremos 
O Merlião, símbolo da cidade, metade peixe e metade 
leão, ícone que representa o começo humilde da cidade 
de Singapura como um povo de pescadores. Não pode-
mos nos perder o Merlião Park com sua grande estátua. 
Visita de um dos templos budistas-taoístas mais antigos 
da cidade, o templo Thian Hock Keng construído em 1.842 
para adorar à deusa do Mar chinês. Em Chinatown, visita 
do templo hindu mais antigo de Singapura, o magnifico 
Sri Mariamman Tempere, construído em 1.827. Passeie pe-
las ruas estreitas de Chinatown onde encontrassem casas 
de chá, lojas de medicinas, lojas de souvenirs, têxteis etc. 
Resto do día livre. Acomodação.

DIA 21 SINGAPURA
Café da manhã. Dia livre nesta cidade. Passeie por Or-
chard Road, a principal rua comercial de Singapura. 
Acomodação.

DIA 22 SINGAPUR
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar em 
seu voo de retorno ou continuar em outro dos nossos iti-
nerários. Fim dos nossos serviços. ■

DIAS 1 AO 21 IGUAIS QUE ITI. 9600-S

DÍA 22 SINGAPUR   KUALA LUMPUR
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar em 
seu voo (não incluido) a Kuala Lumpur. Chegada e trasla-
do ao hotel. Acomodação.

DÍA 23 KUALA LUMPUR
Café da manhã. Pela manhã visita panorâmica com breve 
pa rada nas Torres Petronas, na Mesquita de Jamek a mais 
antiga de toda a cidade, no monumento Tugu Negara, 
erguido em comemoração e em memória dos caídos em 
guerra. Passaremos por Chinatown e veremos o Tribunal 
Federal, a Estação Antiga, o Club de Cricket e o Palácio do 
Rei. Restante da tarde livre. Acomodação.

DÍA 24 KUALA LUMPUR (Malaca) MP
Café da manhã. Visita de dia completo a Malaca: a praça 
Holandesa Stadhuys, caracterizada por uma cor vermelha 
muito vivo, a Igreja de Cristo, a Clocktower e a Fonte da 
Rainha Victoria. A continuação, visita da Porta de Santia-
go, a igreja de São Pablo, a antiga por ta da fortaleza por-
tuguesa “A Famosa” que conduz à igreja de St. Paul onde 
foi enterrado Francisco Javier e o Cheng Hou Teng, o tem-
plo chinês mais antigo de Malásia. Almoço. Depois dispore  
mos de tempo para passear pela Jonker Street, famosa 
por suas lojas de antiguidades e bazares. Acomodação.

DÍA 25 KUALA LUMPUR
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fin de nossos  
serviços. ■

9600-SK

com Kuala Lumpur
25 dias / 11 refeições desde

 7.915$

OBSERVAÇÕES
·  Voos Osaka-Beijing, Hong Kong-Bangkok-Singapura e 
Singapura-Kuala Lumpur não incluídos.

·  Não opera: 23 Abril ao 3 Maio + 12 Julho + 2, 9 e 16 Agosto +  
30 Agosto ao 6 Setembro + 10 Dezembro + 21 Janeiro e 6 Março.

·  Ver notas importantes nas páginas 135 e 185.

9600-S - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
2 Abril 2019 7.480 6.970 11.035 7.915 7.445 12.125
5 ao 9 Abril + 9 Julho 2019 7.330 6.820 10.745 7.770 7.290 11.835
12 Abril ao 24 Maio + 16 Julho ao 27 Agosto 2019 7.115 6.595 10.370 7.540 7.070 11.390
28 Maio ao 5 Julho 2019 6.960 6.450 10.065 7.395 6.925 10.870
10 ao 17 Setembro + 8 Outubro + 25 ao 29 Outubro + 12 ao 26 Novembro 2019 7.395 6.885 10.900 7.830 7.355 11.990
24 Setembro 2019 + 4 Fevereiro ao 3 Março 2020 7.020 6.510 10.225 7.455 6.990 11.025
27 Setembro ao 4 Outubro + 15 Outubro + 5 Novembro 2019 + 7 Janeiro + 10 ao 13 Março 2020 7.175 6.655 10.525 7.600 7.135 11.545
3 Dezembro 2019 7.070 6.550 10.315 7.500 7.030 11.335
17 Dezembro 2019 7.510 7.030 11.025 7.935 7.510 12.045
20 Dezembro 2019 7.355 6.885 10.720 7.790 7.365 11.525
17 ao 20 Março 2020 7.445 6.990 9.725 7.885 7.455 10.815
24 ao 31 Março 2020 7.590 7.135 10.015 8.030 7.615 11.105
Suplemento por pax iti. 9600-SK (Kuala Lumpur) 990 820 1.240 1.080 905 1.445
Iti. 9600-SB e 9600-SKB: Suplemento excursão a Hiroshima (desde Quioto), 580 USD por pessoa.
Noites adicionales em Singapura e Kuala Lumpur, ver página 215. Crianças até 10 anos; desconto 15% em Triplo.
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até o santuário. Continuação para Nara, com maravilhosas 
construções das que se visitam: o Templo Budista de To-
daiji e seu enorme Buda Gigante e o Parque dos Veados 
Sagrados. Traslado ao hotel de Quioto. Acomodação.

DIA 5 QUIOTO MP 
Café da manhã. Às 8h20, reunião no lobby e visita com pleta 
da cidade: o Templo Kinkakuji conhecido por seu Pavilhão 
Dourado (construído em 1.397 e recoberto com lâminas de 
ouro) o frondoso bosque de bambú em Arashiyama com 
o Templo Tenryuji, conhecido como o “Templo Celestial do 
Dragão” que conta com um extraordinário jardim zen.  Al-
moço em um res taurante local. Visita do Templo Budista 
de Sanjusangen do, que com as 1.000 estátuas do deus 
Kannon e o Bairro de Gion, na zona antiga, onde moram a 
maioria das guei xas de Quioto. Finalizaremos por volta das 
17h30. Retorno ao hotel e Acomodação.

DIA 6 QUIOTO 
Café da manhã. Día livre para aproveitar para realizar uma 
excursão para Hiroshima para conhecer o Parque Memo-
rial da Paz com a Cúpula da Bomba Atômica ou Cupu-
la Genbaku (Patrimônio da Humanidade) e o Santuário 
Xintoísta de Itsukushima em Miyajima com a porta “Tori” 
sobre o mar, Patrimônio da Humanidade. Acomodação.

DIA 7 QUIOTO - OSAKA   BEIJING
Café da manhã. Encontro com um chófer de MK Skygate 
Shuttle para o traslado ao aeroporto de Osaka (Itami o 
Kansai). Saída de avião com destino Beijing (passagem 
de avião não incluído). Chegada, assistência e traslado ao 
hotel. Restante do dia livre. Acomodação.

DIA 8 BEIJING MP 
Café da manhã. Visita da cidade: o Palácio Imperial, co-
nhecido como a “Cidade Proibida”, declarado patrimonio 
de la Humanidad pela Unesco, e a Praça de Tian An Men,. 
Almoço e, à tarde, continuação do passeio até o Palácio 
de Verão e o extenso jardim, utilizado em tempos da di-
nastia Qing, pelos membros da Casa Imperial. Resto da 
tarde livre. Acomodação.

DIA 9 BEIJING PC 
Café da manhã. Continuaremos visitando os arredores de 
Beijing, começando por uma das grandes maravilhas do 
mundo, a Grande Muralha Chinesa, espetacular e grandio-
sa obra arquitetônica com mais de 2.000 anos de história. 
Com uma extensão de 6.000 Km, a muralha atravessa 7 
províncias chinesas. Almoço em um restaurante típico. À 
tarde, retorno a Beijing com parada próximo ao “Ninho do 
Pássaro” (Estádio Nacional) e o “Cubo de Água” (Centro 
Nacional de Natação) para fotos. À noite, Jantar de boas-
-vindas com degustação do delicioso “Pato Laqueado” de 
Beijing. Acomodação.

DIA 10 BEIJING   XIAN MP 
Café da manhã. Pela manhã, visita ao impressionante e re-
nomado Templo do Céu, obra prima construída em 1.420, 

DIA 1 TÓQUIO 
Chegada no aeroporto de Narita. No aeroporto de Narita 
será recebido por um assistente que lhe acompanhará até 
o ponto de encontro com o ônibus regular do aeropor-
to. Traslado ao hotel sem assistência. Resto do dia livre. 
Acomodação. 

DIA 2 TÓQUIO 
Café da manhã. Às 8h20, reunião no lobby e visita de 
meio dia da cidade, incluindo o Sepulcro de Meij, a Praça 
do Palácio Imperial e o Templo de Asakusa Kannon, com 
sua galeria comercial Nakamise. A visita finaliza no Bairro 
de Ginza, o distrito comercial mais famoso do Japão. Ao 
finalizar a visita, poderão retornar ao hotel individualmen-
te. Acomodação.

DIA 3 TÓQUIO (Hakone - Mt. Fuji) MP 
Café da manhã. Às 7h50, reunião no lobby e visita com 
guia em espanhol á Hakone e o Vale de Owakudani. Du-
rante a excursão, se realizará um passeio de barco pelo 
lago Ashi, com lindas vistas ao Monte Fuji, visita do Museu 
ao Ar Livre de Hakone  Quando o céu está limpo, se pode 
apreciar uma maravilhosa vista do Monte Fuji e do lago 
(no caso de não se poder realizar o passeio de barco e por 
motivos climáticos, se visitará o Santuário Hakoni-Jinja e 
Hakone Sekishoato, reconstrução de um posto de controle 
em uma estrada medieval). Almoço em um restaurante 
local. Retorno ao hotel em Tóquio.. Acomodação.

DIA 4 TÓQUIO   QUIOTO (Nara) 
Café da manhã. Entregas das bagagens que se trasladam 
separadamente de caminhão (incluído 1 mala por pessoa) 
ao hotel em Quioto. Às 8h30, reunião no lobby e trasla-
do com assistente em espanhol à estação de Tóquio para 
pegar o trem bala Nozomi. Chegada em Quioto e encon-
tro com o guia em espanhol para realizar a excursão para 
Nara. Visita ao Santuário de Fushimi Inari, o principal san-
tuário Xintoista dedicado á deusa Inari e conhecido pelos 
milhares de toriis (arco japonés) que marcam o caminho 

9610

Oriente ao Completo em Espanhol
25 dias / 18 refeições     desde

 6.625$
com uma superfície de 267 hc, este conjunto de edifícios 
com a sala da Oração pela Boa Colheita, o Altar Circular e 
a Abóbada Imperial do Céu, são Patrimônio da Humanida-
de pela UNESCO. Almoço. Pela tarde, saída de avião com 
destino Xian. Chegada e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 11 XIAN MP 
Café da manhã. A cidade ficou conhecida pela descoberta 
do Mausoléu do Imperador Qin Shi Huangdi, que guarda-
va em seu interior mais de 6.000 estátuas em terracota 
em tamanho natural de guerreiros e cavalos. A visita in-
clui a sala onde estão expostas as estátuas com mais de 
2.000 anos de antiguidade. Almoço. À tarde, visita à Pa-
gode da Oca Silvestre (sem subida) e o Bairro Muçulmano. 
Acomodação.

DIA 12 XIAN   SHANGHAI 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarque 
em voo a Shanghai. Chegada e traslado ao hotel. Dia li-
vre para coonhcer esta cidade banhada pelo Mar da China 
Oriental a cidade: o Parque Huangpu, o Museu de Arte e 
História de Shanghai, a tumba da Senhora Soong Ching 
Ling e a antiga residência de Lu Xun. Acomodação.

DIA 13 SHANGHAI MP 
Café da manhã. Visita a Shanghai, o Jardim Yuyuan, umo 
dos mais famosos da China da etapa da dinastía Ming, o 
Templo de Buda de Jade, com duas estátuas de Buda es-
culpidas em uma só peça de jade branco, e o Casi ou Bund 
da Cidade. Almoço. Tempo livre para seguir conhecendo a 
cidade. Acomodação.

DIA 14 SHANGHAI    HONG KONG
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião 
com destino Hong Kong. Chegada e traslado ao hotel. 
Acomodação.

DIA 15 HONG KONG
Café da manhã. Visita da cidade incluindo o Cais dos 
Pescadores de Aberdeen, que em outros tempos era um 
tranqüilo povoado de pescadores convertido agora em 
uma próspera cidade muito conhecida por seus magnifi-
cos restaurantes flutuantes; a Baía de Repulse, que possui 
uma das mais populares praias de Hong Kong e o Pico da 
Victoria, convertido na zona residencial mais prestigiosa 
da Ilha e desde o seu cume podemos ter uma vista im-
pressionante, divisando-se ao longe as ilhas do Mar do Sul 
da China. Tarde livre. Acomodação.

DIA 16 HONG KONG   BANGKOK
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar no 
voo a Bangkok (voo não incluido). Chegada e traslado ao 
hotel. Acomodação.

DIA 17 BANGKOK MP
Café da manhã. Pela manhã a visita se inicia em Wat Tri-
mitr, o Templo do Buda de Ouro, com seus 5.500 Kg de 
ouro puro; seguiremos até chegar no Wat Po, o templo 
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NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoa.
·  Traslados conforme itinerário.
·  Assistência de língua hispana na chegada no aeroporto.
·  Passagem de avião Beijing-Xian-Shanghai-Hong Kong e de 
trem bala Nozomi de Tóquio a Quioto na classe Turista.

·  24 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
·  Refeições conforme itinerario.
·  Jantar-degustação de “Pato Laqueado”.
·  Visitas indicadas no itinerário com guias locais de língua 
hispana em veículos adaptados ao número de pessoas.

·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Passagem de avião de Osaka-Beijing, Hong Kong-Bangkok- 
Nova Délhi não incluido.

·  Ver informações de bagagem de mão no itinerário.
·  Não opera: 23 Abril ao 3 Maio + 12 Julho + 2, 9 e 16 Agosto + 
30 Agosto ao 6 Setembro + 21 Janeiro e 6 Março.

·  Ver notas importantes nas páginas 111, 112 e 185.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Tóquio New Otani 4* (Todos os Produtos)
Quioto Quioto Tokyu Standard 4* (Seleção) 
 Quioto Tokyu Premum 4* (Luxo)
Beijing The Great Wall / The Beijing 5* (Todos os Produtos) 
 V-Continental Park View / Prime 5* (Todos os Produtos)
Xian Grand Noble / Titan Times 5* (Todos os Produtos) 
 Golden Flower / Swisstouches 5* (Todos os Produtos)
Shanghai Longemont / Guoman 5* (Todos os Produtos) 
 Huating & Towers 5* (Todos os Produtos)
Hong Kong Langham / Regal 5* (Todos os Produtos)
Bangkok Amara Bangkok 4* (Seleção) 
 Pullman G Hotel 5* (Luxo)
Delhi Golden Tulip G. / Lemon Tree G. 4* (Seleção) 
 Hilton Garden Gurgaon 4* (Seleção) 
 ITC Welcome Dwarka 5* (Luxo) 
 Crowne Plaza Gurgaon 5* (Luxo) 
 Vivanta By Taj Dwarka 5* (Luxo)
Jaipur Park Regis / Lemon Tree 4* (Seleção) 
 Fortune Metropolitan 4* (Seleção) 
 Hilton / Trident / The Lalit  5* (Luxo)
Agra Crystal Sarovar 4* (Seleção) 
 Ramada Plaza / Clarks Shiraz  4* (Seleção) 
 Radisson / Jaypee 5* (Luxo) 
 Double Tree by Hilton 5* (Luxo)
Hoteles alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

SAÍDAS
Terças-feiras:  2 Abril ao 17 Dezembro 2019 + 3 ao 31 Março 2020. 

Adicionalmente: 7 Janeiro + 4 e 18 Fevereiro 2020.
Sextas-feiras: 5 Abril ao 4 Outubro + 20 Dezembro 2019.

do buda reclinado de 46 m, coberto com uma lamina de 
ouro; e o Chedis dos Reis, o monumento budista mais alto 
do mundo. Continuaremos com a visita do Grande Palácio 
Real, antiga residência dos reis da Tailândia. Passeando 
pelo seu interior, poderão contemplar a fantasia dos de-
senhos e o emblema mais sagrado do país, o Buda Esme-
ralda. Resto do dia livre. Jantar tradicional Thai incluída 
no Silom Village, um autêntico povoado Thai no centro de 
Bangkok (não inclui traslados). Acomodação.

DIA 18 BANGKOK MP
Café da manhã. Pela manhã saída para visitar ao Damno-
en Saduak, o mercado flutuante mais colorido do reino lo-
calizado a 110 Km de Bangkok. A visita inclui a visita da Pa-
goda Gigante de Phra Pathom Chedi em Nakorn Pathom, 
a maior do Oriente e importante centro budista desde o 
século VI. A visita inclui Almoço tailandês no Jardim da 
Rosa, onde poderemos ver uma pequena mostra cultural, 
esportes e danças típicas. Acomodação.

DIA 19 BANGKOK   NOVA DÉLHI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar no 
voo a Nova Delhi (voo não incluido). Chegada e traslado 
ao hotel. Acomodação.

DIA 20 NOVA DÉLHI PC
Café da manhã. Visita da cidade começando pelo Templo 
de Água Agrasen Ki Baoli; o Dhobi Ghat, lugar onde vive 
e trabalha a comunidade dos tradicionais lavadeiros de 
rou pa; continuação pelo Qutab Minar ou Torre da Vitória, 
do século XII; e ao Túmulo de Humayun, com sua enor-
me cú pula de mármore branco. Visitaremos um Templo 
Sikh, e o templo hindú Birla, inaugurado pelo Mahatma 
Gandhi. Con tinuamos à Velha Délhi Teremos uma vista pa-
norâmica do Forte Vermelho de caminho à Jama Masjid, 
a maior mes quita da Índia, que dos seus degraus se tem 
uma magnífica vista panorâmica da Velha Délhi. Almoço 
no restaurante The Garden situado nos Jardins Lodhi, um 
dos maiores em Délhi. Pela tarde, visita a Porta da Índia e 
percurso pela área dos edifícios governamentais onde se 
encontram o Palácio Presidencial e o Parlamento. Visita 
de Gandhi Smriti (tam bém conhecida como Birla House), 
a casa onde Mahatma Gandhi viveu os últimos 144 dias 
de sua vida (às segundas-feiras se visitará Raj Ghat, o 
monumento em memória de Mahatma Gandhi). Jantar e 
Acomodação.

DIA 21 NOVA DÉLHI - SHAPUR - JAIPUR PC
Café da manhã. Pela manhã, saída para Jaipur, capital do 
estado de Rajasthan. Chegada a Shahpur e breve visita 
da aldeia durante a que poderemos admirar o trabalho de 
elaboração das pulseras e brazaletes pelas que é conhe-
cida. Almoço incluído no antigo palacio Shahpur Haveli. 
Continuação da viagem para Jaipur, conhecida como a 
“cidade rosa” devido a cor de suas casas, construída no 
século XVIII pelo marajá Jai Singh II, de onde recebe seu 
nom. Pela tarde, saída para conhecer um templo Hindu, 
onde poderemos apreciar a cerimônia AARTI, que em 
sânscrito significa “dissipador da escuridão”. Depois da 
cerimônia, traslado até o Palacio Narain Niwas para Jantar 
e assistir a um show de bailes típicos de Rajasthan. Re-
gresso ao hotel e Acomodação.

DIA 22 JAIPUR MP
Café da manhã. Pela manhã, subimos em Jeep ao Forte 
Amber. Visita dos aposentos e vestíbulos do palácio, os 

quais são famosos pela beleza de seu desenho e decora-
ção. Pela tarde visita do Observatório de Jantar Mantar, 
construído em 1.700, do Palácio da Cidade ou Palácio do 
Marajá; e do Hawa Mahal ou Palácio dos Ventos, com sua 
majestosa fachada em rosa e branco e com seus nume-
rosos mirantes repletos com quase mil janelas. Pela noite 
assistiremos a um Show de Luz e Som na cidade de Amer. 
Regresso ao hotel, Jantar e Acomodação.

DIA 23 JAIPUR - ABHANERI - FATEHPUR SIKRI - AGRA PC
Café da manhã. Saída para Agra, visitando no caminho 
Abhaneri e seus monumentos medievais dos rajputs como 
o Chand Baori e o Templo de Harshat Mata dedicado ao 
deus Vishnú. Almoço no Aagman Safari Camp. Conti-
nuaremos para Fatehpur Sikri, cidade desértica de areia 
vermelha, construída pelo Imperador Akbar. Chegada em 
Agra. Jantar e Acomodação.

DIA 24 AGRA - NOVA DÉLHI MP
Muito temporão na manhã, visita do monumento arqui-
tectónico mais famoso do mundo, o Taj Mahal, construido 
entre 1.631 e 1.654 a orlas do rio Yamuna, pelo imperador 
muçulmano Shah Jahan em honra de sua esposa favori-
ta. Regresso ao hotel para tomar o Café da manhã. Vi-
sita de Agra, incluindo o Forte Vermelho, construído em 
pedra de arenito vermelha pelo imperador mongol Akbar. 
Continuamos nossa visita com o Mausoleo de Itimad-U-
d-Daulah, conhecido como “o pequeño Taj”. Saída para 
Nova Déli pela estrada. No caminho, parada no templo 
hindu de Akshardham, com mais de 20.000 figuras e mo-
tivos florais e animais. Chegada em Nova Délhi. Jantar e 
Acomodação.

DIA 25 NOVA DÉLHI
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto para embarcar em seu voo de volta. Fim de nos-
sos serviços. ■

9610 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
2 Abril 2019 7.145 6.810 10.380 7.445 7.125 11.240
5 ao 9 Abril + 9 Julho 2019 7.000 6.665 10.090 7.300 6.970 10.950
12 Abril ao 24 Maio + 16 Julho ao 27 Agosto 2019 6.780 6.440 9.715 7.070 6.750 10.505
28 Maio ao 5 Julho 2019 6.625 6.290 9.410 6.925 6.605 9.985
30 Agosto ao 6 Setembro + 24 Setembro 2019 + 4 Fevereiro ao 3 Março 2020 6.865 6.530 9.860 7.355 7.020 10.930
10 ao 17 Setembro + 8 Outubro + 25 ao 29 Outubro + 12 ao 26 Novembro 2019 7.240 6.905 10.535 7.725 7.385 11.900
27 Setembro ao 4 Outubro + 15 Outubro + 5 Novembro 2019 + 7 Janeiro + 10 ao 13 Março 2020 7.020 6.675 10.160 7.500 7.165 11.450
3 Dezembro 2019 6.915 6.575 9.955 7.395 7.060 11.240
10 Dezembro 2019 6.760 6.425 9.650 7.250 6.915 10.720
17 Dezembro 2019 7.355 7.050 10.660 7.830 7.540 11.950
20 Dezembro 2019 7.195 6.905 10.360 7.685 7.395 11.430
17 ao 20 Março 2020 7.290 7.010 8.330 7.780 7.490 10.720
24 ao 31 Março 2020 7.435 7.155 8.620 7.925 7.645 11.015
Iti. 9610-B: Suplemento excursão a Hiroshima (desde Quioto), 600 USD por pessoa.
Crianças até 10 anos; desconto 15% em Triplo.
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Quênia
Tanzânia
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Namíbia
Uganda
Madagáscar
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África do Leste e África Austral

 Mais informação e outras opções de itinerários disponíveis em www.specialtours.com 

NAIRÓBI SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DPL. TPL. SGL. DPL. TPL. SGL.
1 Abril 2019 ao 31 Março 2020 145 145 280 165 165 290
Preços não válidos do 27 ao 31 Dezembro. Consultar.
Preços não válidos para itis. 3035, 3035-A e EST-3000.

CIDADE DO CABO TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DPL. TPL. SGL. DPL. TPL. SGL. DPL. TPL. SGL.
1 Abril ao 31 Outubro 2019 70 70 125 115 140 190 210 260 375

ARUSHA SELEÇÃO

TEMPORADAS DPL. TPL. SGL.
1 Abril ao 31 Maio 2019 135 135 185
1 Junho 2019 a 31 Março 2020 210 210 290
Preços não válidos do 27 ao 31 Dezembro. Consultar. Preços não válidos para iti. EST-3200.

JOHANNESBURGO TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DPL. TPL. SGL. DPL. TPL. SGL. DPL. TPL. SGL.
1 Abril ao 31 Outubro 2019 115 140 190 125 150 220 185 240 345

ZONA VACINAS DOCUMENTAÇÃO / 
VISTO

MOEDA CLIMA HORÁRIO 
GMT

Quênia Nenhuma obrigatória.
Recomendada a profilaxia
da malária.

Visto obrigatorio digital. Chelin keniano 
1 $ = 100 KES

Ao Norte, árido e restante do país,  
tropical com altas temperaturas e chuvas.

+2 horas

Tanzânia Obrigatória a vacina da febre
amarela. Recomendável
profilaxia da malária.

Visto na chegada: 50 USD.
Passaporte em vigor.

Chelín tanzano 
1 $ = 2,291 TZS

Calor de Janeiro até Março.
Frio de Junho até Agosto.
De Abril até Maio, época de chuvas.

+2 horas

Namíbia Febre amarela. Visto obrigatório. Dólar namibio 
1 $ = 14 NAD

Verão de Outubro até Abril.  
Inverno de Maio até Setembro.

+1 horas

Madagáscar Nenhuma obrigatória. Obrigatório gestionado 
previamente.

Ariary malgache
1 $ = 3,476 MGA

Clima tropical. Inverno Maio até Setembro.
Verão Outubro até Abril.

+2 horas

África do Sul Febre amarela. Visto obrigatório.  
Ver Visados.

Rand 
sudafricano 
1 $ = 14 ZAR

De Junho até Setembro, clima frio e seco.
De Outubro até Fevereiro, calor com algumas 
tempestades. De Maio a Julho, dias secos e 
frescos. De Agosto a Outubro, clima moderado.

+1 horas

Uganda Febre amarela. Visto online:  
https://visas.inmigration.go.ug/

Chelín ugandés 
1 $ = 3,780 UGX

Clima tropical. Chuvas Março ao Maio  
e Outubro / Novembro.

+3 horas

Validade do passaporte pelo menos 6 meses a partir da data de início da viagem. 

É IMPORTANTE SABER…
Taxas de estância: Não está incluído nos preços dos programas as taxas de estância nas cidades. Em caso de existir, serão pagas pelos clientes em destino.

SAFARIS NO QUÊNIA E TANZÂNIA
•  Quênia tem proibido o uso das bolsas de plástico com o fim de reduzir o impacto meio ambiental. Por tanto, para evitar inconvenientes, há que se abster de utilizar 

todas as formas de bolsas de plástico desechables incluídas as do duty free, na bagagem principal e a bagagem de mão.
•  Todos os programas com estância em Nairóbi, têm prevista um Jantar Espetáculo no Restaurante Carnivore (estilo rodízio)com música ao vivo. 
•  No Quênia e Tanzânia, se realizarão 2 safáris diários aos parques nacionais, com entradas incluídas, coincidindo com a saída dos animais para caçar e beber água. Se 

realizam por terra e se utilizam minivan com capacidade para 7 lugares no Quênia e todos os assentos com vistas e em veículos abertos 4x4 na Tanzânia. Os safáris 
dos programas publicados se realizam com experientes motoristas-guia em espanhol. 

•  Em algumas saídas com mais de um veículo, poderá ir um guia em espanhol que se compartilhará entre os veículos.
•  Os programas com estância em Lago Nakuru poderão ter o alojamento em Lago Nakuru ou Lago Naivasha.
•  A acomodación poderá ser em Aberdares ou Monte Quênia para Produto Seleção. Se confirmará na cada caso.
•  Os clientes alojados em Aberdares (Seleção) deverão levar 1 bagagem de mão para a estância de 1 noite no hotel The Ark ou Treetops. Os clientes alojados no Monte 

Quênia não precisam viajar com carteira de mão.
•  Possibilidade de realizar um passeio em balão em Masai Mara em Quênia ou em Serengueti em Tanzânia. Rogamos consultar. 
•  Alguns estabelecimentos como Camp ou Tendted Camp, onde o alojamento é em barracas cobertas e paredes de lona, com todas as comodidades e serviços dos 

chalés, mas muito apreciados nessas viagens já que permitem uma maior integração com a natureza.
VISTOS QUÊNIA E TANZÂNIA. Todos os turistas que desejam visitar o Quênia, devem de tramitar previamente o visto eletrônico no site http://www.ecitizen.go.ke.com 
Todos os turistas que desejam visitar o Quênia, devem de tramitar previamente o visto electrônico no site http: //www.eservices.inmigration.go.tz/visa/.  Tramitam com 
suficiente antecedência, já que pode demorar ao menos 7 dias para receber a autorização. 

VIAGENS E SAFARIS NA ÁFRICA DO SUL E NAMÍBIA
•  Ao chegar em Johannesburgo e Windoeck será recebido por nosso assistente em espanhol. 
•  Os safáris no Parque Kruger se realizam durante o dia em veículo 4x4 com motorista-guia em espanhol. Na Reserva Privada do Área de Kruger, o veículo utilizado é 

4x4 aberto com motorista-guia em espanhol. 
•  Na África do Sul não e Namibia não há quartos Triplos. O preço está baseado em 1 Duplo + 1 Single. Os horários para o uso dos quartos es às 14:00 horas ao chegar e 

até 10:00 do último dia.
VISTOS ÁFRICA DO SUL. É obrigatório visto de entrada tramitado anteriormente, exceto Argentina, Brasil, Chile, Equador, Paraguai, Uruguai, Venezuela, USA, Espanha e Portugal.
VISTOS ZIMBÁBUE. É obrigatório visto de entrada. As seguintes nacionalidades podem obtê-lo na chegada: Argentina, Brasil, Uruguai, República Dominicana, Porto 
Rico, USA, Espanha e Portugal. É possível tramitar um visto digital, consultar nacionalidades disponíveis e aplicativo de visto em www.evisa.gov.zw.
VISTOS ZÂMBIA. É obrigatório visto na chegada: 55 USD aprox.

DURANTE OS SAFARIS: É importante ter respeito com a vida animal dos parques. Não está permitido perturbar, dar de comer nem mesmo tocar os animais, assim como 
não fazer barulhos para chamar sua atenção ou sair do veículo, a não ser que o motorista indique o contrário. Por motivos do tipo de transporte utilizado para estas 
viagens, é imprescindível levar uma bolsa maleável de um peso que não supere os 15 Kg por pessoa com a bagagem necessária.
Refeições: algumas refeições durante os safáris, poderão ser tipo piquenique, o que permitirá realizar o programa previsto. 
políticas de cancelamento: Estes destinos implicam umas despesas de cancelamento específicos com maior tempo e diferentes ao resto de programas, África do Sul 
e Quênia aplicam despesas de cancelamento ao menos 35 dias de antecedência. . Resto de destinos aplica até 60 dias de antecedência. É conveniente fazer a reserva 
com suficiente antecedência. 
Os programas com safári envolvem despesas de cancelamento específicos com maior tempo e diferentes ao restante dos programas. É conveniente fazer a reserva com 
suficiente antecedência. No momento da confirmação lhe será entregue toda a informação. 

CRIANÇAS: Não é recomendável nem permitida a participação de crianças menores de 8 anos. Para criançás entre 9 a 12 anos em programas permitidos, aplica-se um 
desconto de 15% em acomodação Triplo com 2 adultos. 

NOITES EXTRAS: Preços por pessoa e noite, café da manhã e impostos incluídos
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Fauna selvagem · África

Piscina hotel Ambre · Maurício

3000 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 10 Abril + 24 Abril ao 24 Junho 2019 1.965 1.955 2.245 2.195 2.155 2.660
15 ao 22 Abril 2019 2.290 2.110 2.560 2.515 2.465 2.985
26 Junho ao 23 Outubro 2019 2.290 2.255 2.860 3.015 2.935 4.255
28 Outubro ao 11 Dezembro 2019 2.215 2.205 2.830 2.735 2.695 3.765
13 Janeiro 2020 ao 18 Março 2020 2.110 2.100 2.550 2.475 2.465 3.215

3000-M - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 10 Abril + 24 Abril 2019 3.130 3.215 4.380 3.545 3.455 5.160
15 ao 22 Abril 2019 3.455 3.370 4.690 3.870 3.765 5.480
29 Abril ao 8 Maio 2019 2.985 3.080 4.100 3.380 3.285 4.815
13 Maio ao 24 Junho 2019 2.900 2.995 3.930 3.245 3.150 4.545
26 Junho 2019 + 12 ao 26 Agosto 2019 3.225 3.295 4.545 4.065 3.930 6.135
1 Julho ao 7 Agosto 2019 3.225 3.295 4.545 4.200 4.065 6.405
28 Agosto ao 18 Setembro 2019 3.305 3.380 4.710 4.200 4.065 6.405
23 Setembro ao 21 Outubro 2019 3.475 3.545 5.045 4.065 4.345 6.970

Consulte suplemento para 1 passageiro viajando só.
O preço de Triplo corresponde-se a 1 Duplo + 1 Single em Quênia, em algumas saídas devido a disponibilidade de Triplos.
Preços do 16 Dezembro ao 8 Janeiro, consultar.

Port Louis
(Iti. 3000-M)

(Iti. 3000-M)

NairóbiMasai Mara

Lago Nakuru/Naivasha

QUÊNIA

MAURÍCIO

1

2
1 1+

4

Aberdares1

SAÍDAS
Quartas-feiras em 4x4.
Segundas-feiras em Minivan.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Assistência de língua hispana ao chegar em Nairóbi.
·  Traslados acordo com itinerário.
·  6 pernoites nos hotéis previstos ou similares.
·  3000-M adicionalmente 4 pernoites em ilha Maurício.
·  Refeiçoes conforme itinerário durante o safári. Em Ilha 
Maurício, regime de Todo Incluído em Produto Seleção e 
regime em Media Pensão em Produto Luxo.

·  Transporte durante o safári em 4x4 ou minivan em função 
do dia de saída. Capacidade máxima dos veículos 7 pessoas. 

·  Motorista-guia de lingua hispana durante o safári.
·  Assistência do nosso representante durante sua estancia.
·  Seguro de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Voo Nairóbi-Maurício não incluído.
·  Possibilidade de realizar o itinerário em privado. Consultar. 
·  O hotel Ambre não admite menores de 16 anos.
·  Ver informações na página 245.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Nairóbi Southern Sun Mayfair 4* (Seleção) 
 Intercontinental / Park Inn 5* (Luxo) 
Aberdares The Ark / Treetops 3* (Seleção / Luxo)
M. Quênia MT. quênia Safári Lodge 4* (Luxo) 
L. Nakuru L. Nakuru Lodge / Naivasha Sopa 4* (Seleção) 
/Naivasha Flamingo Hill C. / Great Rift Valley 4*S (Luxo) 
Masai Mara Mara Sopa / Mara Leisure 4* (Seleção) 
 Mara Sarova / Ashnil mara 5* (Luxo) 
Maurício Ambre (Sup. Garden) 4* (Seleção) 
 Sugar Beach (Garden Manor H.) 5* (Luxo) 
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

ITI 3000 / 3000-M

DIAS 1 AO 6 IGUAIS QUE ITI. 3000

DIA 7 NAIRÓBI   MAURÍCIO
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao 
aeroporto, saída em voo a Maurício (aéreo não incluído). 
Chegada e traslado ao hotel. Acomodação. 

IMPORTANTE: Regime de Todo Incluído em Maurício para 
Produto Seleção e Meia Pensão para Produto Luxo.

DIAS 8 A 10 MAURÍCIO
Café da manhã. Dias livres nesta preciosa ilha, repleta de 
paisagens e imensa beleza em seu interior: campos de 
cana de açúcar, templos hindús, bosques tropicais, cas-
catas e altas montanhas de origem vulcânica, praias de 
fina areia branca com diferentes tons de azuis em suas 
temperadas águas cristalinas. Acomodação. 

DIA 11 MAURÍCIO
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto, para tomar o voo a sua cidade de destino. Fim de 
nossos serviços. ■

DIA 1 NAIRÓBI 
Chegada. Assistência no aeroporto internacional Jomo  
Kenyatta e traslado ao hotel. Resto do dia livre. 
Acomodação. 

DIA 2 NAIRÓBI - ABERDARES / MT. QUÊNIA PC 
Café da manhã. Saída para o Parque Nacional de Aber-
dares / Mt. Quênia. Para os passageiros com hospedagem 
em Treetops, neste dia viajaremos com uma bagagem de 
mão para Aberdares, onde nos alojaremos em um Tree-
tops Lodge (acomodação nas alturas), que facilita a ob-
servação dos animais. Este acampamento e tipo de aco-
modação, tem características bem particulares, e bem 
simples, sem uma grande infraestrutura, está localizado 
na altura e o acesso e através de uma escada de madeira. 
Almoço. Pela noite, do acampamento, se poderá ver os 
animais que saem para beber. Jantar e Acomodação.

DIA 3 ABERDARES - LAGO NAKURU / NAIVASHA PC 
Café da manhã e saída para o Lago Nakuru, conhecido por 
seus incontáveis grupos de flamingos. Chegada ao lodge 
e Almoço. Pela tarde, safári fotográfico, onde poderá ver 
um grande número de espécies de mamíferos que habi-
tam no parque. Jantar e Acomodação. 

DIA 4 LAGO NAKURU / NAIVASHA - MASAI MARA PC 
Café da manhã. Saída por estrada até a Reserva Nacio-
nal de Masai Mara, o parque mais importante do África, 
onde habitam leões, elefantes, búfalos, leopardos alguns 
rinocerontes, girafas, guepardos, além è o lar de diferentes 
tribos Maasai, que podem ser vistas nas divisas do parque, 
cruzando as planícies ou pastoreando cabras. Chegada ao 
Lodge e Almoço. Pela tarde, realizaremos um safári. Jan-
tar e Acomodação. 

DIA 5 MASAI MARA PC 
Café da manhã. Dia completo nesta rica reserva natural 
atravessada pelo rio Mara. Se efetuarão dois safaris, um 
pela manhã e outro pela tarde-noite. Almoço e Jantar. 
Acomodação.

DIA 6 MASAI MARA - NAIRÓBI MP 
Café da manhã no lodge e saída pela estrada até chegar 
a Nairóbi. Tempo livre que pode aproveitar para conhe-
cer a cidade. Recomendamos o Parlamento Nacional, o 
Parque Nacional Uhuru o Museu Nacional da Quênia, e o 
conhecido Museu do trem e a casa de Karen Blixen. Jantar 
no restaurante Carnivore, com uma grande variedade de 
carne servida ao estilo rodízio, desfrutando de música ao 
vivo com ritmos africanos. Acomodação.

DIA 7 NAIRÓBI 
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto. Fim dos nossos serviços. ■

3000

Quênia Essencial
7 dias / 9 refeições desde

 1.965$

3000-M

com Maurício
11 dias / 13/16 refeições desde

 2.900$
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Fauna selvagem · África

Praia do hotel Sugar Beach · Maurício

Port Louis
(Iti. 3032-M)

(Iti. 3032-M)

Nairóbi

Masai Mara

Lago Nakuru/Naivasha

QUÊNIA

MAURÍCIO

1

4

2
1 1+

Amboseli
1

SAÍDAS
Sextas-feiras e Domingos.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantizadas com mínimo 2 personas.
·  Asistencia de habla hispana a la llegada em Nairóbi.
·  Traslados según Itinerário.
·  6 noches de alojamiento em los hoteles indicados o similares. 
3032-M adicionalmente 4 noches de alojamiento em isla Maurício.

·  Comidas según Itinerário durante el safari. En isla Maurício, 
régimen de Todo Incluído em Produto Seleção e régimen de 
Meia Pensão em Produto Luxo.

·  Transporte durante el safari em minivan. Capacidad máxima 
de los vehículos 7 personas.

·  Chófer-guía de habla hispana durante el safari.
· Asistencia de nuestro representante durante su estancia.
·  Seguro de viaje.

OBSERVAÇÕES
·  Voo Nairóbi-Maurício não incluído
·  Possibilidade de realizar o itinerário em privado. Consultar. 
·  O hotel Ambre não admite menores de 16 anos.
·  Ver informações na página 245.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Nairóbi Intercontinental / Park Inn 4* (Seleção / Luxo) 
 Southern Sun Mayfair 4* (Seleção / Luxo) 
Amboseli Amboseli Sopa Lodge 4* (Seleção) 
 Ol Tukai 5* (Luxo) 
Nakuru Naivasha Sopa 4* (Seleção) 
/ Naivasha Lake Naivasha Sopa 4*S (Luxo) 
Masai Mara Mara Sopa / Mara Leisure / Kandili C. 4 (Seleção) 
 Sarova Mara / Ashnil Mara 4*S (Luxo)
Maurício Ambre (Sup. Garden) 4* (Seleção) 
 Sugar Beach (Garden Manor H.) 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

DIAS 1 AO 6 IGUAIS IGUAIS ITI. 3032

DIA 7 NAIRÓBI   MAURÍCIO
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao 
aeroporto, saída em voo a Maurício (aéreo não incluído). 
Chegada e traslado ao hotel. Acomodação.

Nota: Régime de Acomodação e Café da manhã em Nai-
róbi e Todo Incluído em Maurício para Produto Seleção e 
Meia Pensão para Produto Luxo.

DIAS 8 A 10 MAURÍCIO
Café da manhã. Dias livres nesta preciosa ilha, repleta de 
paisagens e imensa beleza em seu interior. Acomodação.

DIA 11 MAURÍCIO
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto, para tomar o voo a sua cidade de destino. Fim de 
nossos serviços. ■

DIA 1 NAIRÓBI
Chegada em Nairóbi. Assistência no aeroporto internacio-
nal Jomo Kenyatta e traslado ao hotel. Resto do dia livre. 
Acomodação.

DIA 2 NAIRÓBI - AMBOSELI PC
Café da manhã. Saída pela estrada para o Parque Nacional 
de Amboseli. Chegada e Almoço. Pela tarde, safári foto-
gráfico no parque. Jantar e Acomodação.

DIA 3 AMBOSELI - LAGO NAKURU / NAIVASHA PC
Ao amanhecer Safári no Parque, retorno ao lodge na hora 
do Café da manhã e saída por estrada à Nairóbi. Almoço 
e continuação para o Lago Nakuru com safári durante o 
percurso. Chegada ao Lago Nakuru, conhecido por seus 
incontáveis grupos de flamingos, principalmente na pri-
mavera. Jantar e Acomodação. 

DIA 4 LAGO NAKURU / NAIVASHA - MASAI MARA PC
Café da manhã. Saída por estrada até a Reserva Nacional 
de Masai Mara, o parque mais importante do Quênia, com 
1.710 Km2 de savana aberta, bosques e vegetação ribei-
rinha onde habitam leões, elefantes, búfalos, leopardos 
alguns rinocerontes, girafas, guepardos, além è o lar de 
diferentes tribos Maasai, que podem ser vistas nas divisas 
do parque, cruzando as planícies ou pastoreando cabras. 
Chegada ao lodge e Almoço. Pela tarde, realizaremos um 
safári. Jantar e Acomodação. 

DIA 5 MASAI MARA PC
Café da manhã. Dia completo nesta rica reserva natural 
atravessada pelo rio Mara além è o lar de espécies amea-
çadas como o rinoceronte negro. Se efetuarão dois safaris, 
um pela manhã e outro pela tarde-noite. Fotografe os “Big 
Fives”: elefantes, leões, leopardos, búfalos e rinocerontes. 
Almoço e Jantar. Acomodação.

DIA 6 MASAI MARA - NAIRÓBI MP
Café da manhã no lodge e saída pela estrada até chegar 
a Nairóbi. Tempo livre que pode aproveitar para conhe-
cer a cidade. Recomendamos o Parlamento Nacional, o 
Parque Nacional Uhuru o Museu Nacional da Quênia, e o 
conhecido Museu do trem e a casa de Karen Blixen. Jantar 
no restaurante Carnivore, com uma grande variedade de 
carne servida ao estilo rodízio, desfrutando de música ao 
vivo com ritmos africanos. Acomodação.

DIA 7 NAIRÓBI 
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto, para tomar o voo a sua cidade de destino. Fim de 
nossos serviços. ■

3032

Safári Simba
7 dias / 9 refeições desde

 1.965$

3032-M

com Maurício
11 dias / 13/16 refeições desde

 2.900$

ITI 3032 / 3032-M

3032 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
5 Abril ao 23 Junho 2019 1.965 1.935 2.195 2.110 2.070 2.425
30 Junho ao 27 Outubro 2019 2.245 2.215 2.800 2.775 2.735 3.680
1 Novembro ao 15 Dezembro 2019 2.070 2.050 2.580 2.130 2.090 2.525
10 Janeiro ao 20 Março 2020 2.380 2.370 2.985 2.610 2.600 3.350
Suplemento por pax saída 19 Abril 2019 105 105 105 95 95 95

3032-M - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
5 ao 14 Abril 2019 3.130 3.195 4.325 3.465 3.370 4.920
19 Abril 2019 3.235 3.295 4.430 3.555 3.465 5.015
21 ao 26 Abril 2019 3.130 3.195 4.325 3.465 3.370 4.920
28 Abril ao 10 Maio 2019 2.985 3.060 4.045 3.295 3.205 4.575
12 Maio ao 23 Junho 2019 2.900 2.975 3.880 3.160 3.070 4.305
30 Junho ao 11 Agosto 2019 3.180 3.255 4.480 3.960 3.870 5.835
16 ao 25 Agosto 2019 3.180 3.255 4.480 3.825 3.735 5.565
30 Agosto ao 15 Setembro 2019 3.265 3.340 4.650 3.960 3.870 5.835
20 Setembro ao 20 Outubro 2019 3.430 3.505 4.980 4.245 4.150 6.395

Consulte suplemento para 1 passageiro viajando só.
Preços em Luxo: o preço de Triplo corresponde-se a 1 Duplo + 1 Single em Quênia.
Preços do 16 Dezembro ao 8 Janeiro, consultar.
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Fauna selvagem · África

Piscina · Hotel Sugar Beach

Port Louis
(Iti. 3020-M)

(Iti. 3020-M)

MAURÍCIO

4

Samburu

NairóbiMasai Mara

Lago Nakuru / Naivasha

QUÊNIA

Aberdares1 1

1

2
1 1+

ITI 3020 / 3020-M

SAÍDAS
Terças-feiras em 4x4 (todo o ano). 
Domingos em minivan (4 Maio a 26 Outubro).

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Assistência de língua hispana ao chegar em Nairobi.
·  Traslados conforme itinerário.
·  7 pernoites nos hotéis previstos ou similares.
·  3020-M adicionalmente 4 pernoites em ilha Maurício.
·  Refeiçoes conforme itinerário durante o safári. Em Ilha 
Maurício, regime de Todo Incluído em Produto Seleção e 
regime em Media Pensão em Produto Luxo.

·  Transporte durante o safári em 4x4 ou minivan em função 
do dia de saída. Capacidade máxima dos veículos 7 pessoas. 

·  Motorista-guia de lingua hispana durante o safári.
· Assistência do nosso representante durante sua estancia.
·  Seguro de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Voo Nairobi-Maurício não incluído.
·  Possibilidade de realizar o itinerário em privado. Consultar. 
·  O hotel Ambre não admite menores de 16 anos.
·  Ver informações na página 245.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Nairóbi Amber / Jacaranda 4* / 3*S (Seleção) 
 Intercontinental / EKA 5* (Luxo) 
Samburu Samburu Sopa / Samburu Lodge 4* (Seleção) 
 Sarova Shaba 4*S (Luxo) 
Aberdares The Ark / Treetops 3* (Seleção / Luxo) 
M. Quênia Mountain Lodge 4* (Seleção) 
Nakuru  L. Nakuru Lodge / Naivasha Sopa 4* (Seleção) 
/ Naivasha Sarova Lion Hill / Lake Nakuri Sopa 4*S (Luxo) 
Masai Mara Mara Sopa / Mara Leisure Bae 4* (Seleção) 
 Mara Sarova / Ashnil Mara 5* (Luxo) 
Maurício Ambre (Sup. Garden) 4* (Seleção) 
 Sugar Beach (Garden Manor H.) 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

DIAS 1 AO 7 IGUAIS QUE ITI. 3020

DIA 8 NAIRÓBI   MAURÍCIO
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao 
aeroporto, saída em voo a Maurício (aéreo não incluído). 
Chegada e traslado ao hotel. Acomodação.

DIAS 9 A 11 MAURÍCIO
Café da manhã. Dias livres nesta preciosa ilha, repleta de 
paisagens e imensa beleza em seu interior. Acomodação. 

DIA 12 MAURÍCIO
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto, para tomar o voo a sua cidade de destino. Fim de 
nossos serviços. ■

DIA 1 NAIRÓBI
Chegada e assistência no aeroporto internacional Jomo Ke-
nyatta e traslado ao hotel. Resto do dia livre. Acomodação.

DIA 2 NAIRÓBI - SAMBURU PC
Café da manhã. Saída por estrada até a Reserva N.de 
Samburu, que compreende elefantes, bú falos, zebras de 
Grevy, impalas, guepardos, leopardos, leões, hipopóta-
mos, etc. Almoço. Pela tarde, safári fotográfico. Jantar e 
Acomodação.

DIA 3 SAMBURU - ABERDARES / MONTE QUÊNIA PC
Café da manhã. De manhã safári fotográfico. Saída para o 
Parque Nacional de Aberdares / Mt. Quênia. Para os pas-
sageiros com hospedagem em Treetops, neste dia viaja-
remos com uma bagagem de mão para Aberdares, onde 
nos alojaremos em um Treetops Lodge (acomodação nas 
alturas), que facilita a observa ção dos animais. Este acam-
pamento e tipo de acomoda ção, tem características bem 
particulares, e bem simples, sem uma grande infraestrutu-
ra, está localizado na altura e o acesso e através de uma 
escada de madeira. Almoço durante o caminho. Jantar e 
Acomodação.

DIA 4 ABERDARES / M. QUÊNIA - LAGO NAKURU / NAIVASHA PC
Café da manhã e saída para o Lago Nakuru, conhecido por 
seus incontáveis grupos de flamingos. Almoço. Pela tarde, 
safári fotográfico, onde poderá ver um grande número de 
espécies. Jantar e Acomodação. 

DIA 5 LAGO NAKURU / NAIVASHA - MASAI MARA PC
Café da manhã. Saída por estrada até a Reserva N. de 
Masai Mara, o parque mais importante do África, com 
1.710  Km2 onde habitam leões, elefantes, búfalos, leo-
pardos alguns rinocerontes, girafas, guepardos, além è o 
lar de diferentes tribos Maasai, que podem ser vistas nas 
divisas do parque, cruzando as planícies ou pastoreando 
cabras. Chegada ao lodge e Almoço. Pela tarde, realizare-
mos um safári. Jantar e Acomodação. 

DIA 6 MASAI MARA PC
Café da manhã. Dia completo nesta rica reserva natural. 
Se efetuarão dois safaris, um pela manhã e outro pela tar-
de. Almoço e Jantar. Acomodação.

DIA 7 MASAI MARA - NAIRÓBI MP
Café da manhã. Regresso a Nairóbi. Tempo livre até a hora 
do Jantar no restaurante Carnivore, ao estilo rodízio, des-
frutando de música ao vivo. Acomodação.

DIA 8 NAIRÓBI
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto. Fim dos nossos serviços. ■

3020

Lembranças de Quênia
8 dias / 11 refeições desde

 2.350$

3020-M

com Maurício
12 dias / 16/18 refeições desde

 3.285$

3020 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
2 ao 13 Abril + 23 Abril ao 25 Junho 2019 2.350 2.320 2.660 2.370 2.340 2.610
16 ao 20 Abril 2019 2.550 2.515 2.975 2.425 2.390 2.660
29 Junho ao 29 Outubro 2019 2.785 2.755 3.420 3.180 3.140 4.190
2 Novembro ao 14 Dezembro 2019 2.570 2.540 3.160 2.525 2.495 3.195
12 Janeiro ao 15 Março 2020 2.880 2.830 3.630 3.400 3.330 4.680

3020-M - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
3 ao 13 Abril 2019 3.515 3.580 4.795 3.725 3.640 5.105
16 Abril 2019 3.715 3.775 5.105 3.775 3.690 5.160
20 Abril 2019 3.715 3.775 5.105 3.725 3.640 5.105
23 Abril 2019 3.515 3.580 4.795 3.555 3.475 4.765
27 Abril ao 7 Maio 2019 3.370 3.440 4.515 3.420 3.340 4.495
11 Maio ao 25 Junho 2019 3.285 3.360 4.345 4.370 4.275 6.345
29 Junho ao 24 Agosto 2019 3.725 3.795 5.105 4.235 4.140 6.075
27 Agosto ao 17 Setembro 2019 3.805 3.880 5.275 4.370 4.275 6.345
21 Setembro ao 19 Outubro 2019 3.975 4.045 5.605 4.650 4.555 6.905

Consulte suplemento para 1 passageiro viajando só. Crianças de 8 a 10 anos, 20% desconto em Triplo.
Em Luxo em Quênia: o preço de Triplo corresponde-se a 1 Duplo + 1 Single em Quênia. Preços do 18 Dezembro ao 1 Janeiro, consultar.
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2

ITI 3036

SAÍDAS
Terças-feiras em minivan (todo o ano).
Sábados em minivan (desde o 6 Julho ao 28 Setembro).

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Assistente de fala hispana à chegada em Nairobi.
·  Transferes conforme itinerário.
·  10 noites de acomodação nos hotéis indicados ou similares.
·  Refeições conforme itinerário durante o safari.
·  Transporte durante o safari em minivan.  
Capacidade máxima dos véiculos: 7 pessoas.

·  Chófer-guia de fala hispana durante o safari.
·  Assistência do nosso representante durante a sua estadia.
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Possibilidade de realizar o itinerário em privado. 
·  Ver informações na página 245. 

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Nairóbi Intercontinental / Park Inn 3*S / 4* (Todos los Productos) 
 Southern Sun Mayfair 4*S (Todos los Productos) 
Samburu  Samburu Sopa Lodge 4* (Seleção) 
/ Shaba Sarova Shaba Lodge 4* (Luxo)
Aberdares Treetops / The Ark 3*(Seleção) 
 Mountain Serena Lodge 4* (Luxo)
Nakuru L. Nakuru Lodge 4* (Seleção) 
 Naivasha Naivasha Sopa 4*S (Luxo) 
 Great Rift Valley 4*S (Luxo)
Masai Mara Mara Sopa 4 (Seleção)  
 Mara Leisure / Ekerende Camp 4 (Seleção) 
 Mara Sarova / Ashnil Mara Camp 5* (Luxo) 
Amboseli Amboseli Sopa Lodge 4* (Seleção) 
 Ol Tukai 5* (Luxo) 
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

DIA 8 NAIRÓBI - AMBOSELI PC
Café da manhã. Saída de manhã cedo em direção a Am-
boseli via Namanga/Emali. Chegada a Ambosely e Almo-
ço no lodge. Durante a tarde vamos fazer um safari foto-
gráficono parque. Jantar e Acomodação.

DIA 9 AMBOSELI PC
Café da manhã. Saída durante a manhã para realizar um 
safari fotográfico no Parque Nacional de Amboseli. Re-
gresso ao lodge para almoçar. Saída durante a tarde para 
realizar um safari no parque. Jantar e Acomodação.

DIA 10 AMBOSELI - NAIRÓBI MP
Café da manhã. Saída por estrada em direção a Nairobi. 
Chegada e transfer até o hotel. Durante a noite, Jantar 
em restaurante Carnivore com uma grande variedade de 
carnes servidas em rodizio. Também poderão desfrutar de 
música em directo com ritmos africanos. Acomodação.

DIA 11 NAIRÓBI 
Café da manhã. Tempo livre até à hora do transfer até o 
aeroporto, para embarcar no voo em direção à sua cidade 
de destino. Fim dos nossos serviços. ■

DIA 1 NAIRÓBI
Assistência no aeroporto internacional Jomo Kenyatta e 
transfer até hotel. Resto do dia livre. Acomodação.

DIA 2 NAIRÓBI - SAMBURU PC 
Café da manhã. Saída em direção à Reserva Natural de 
Samburu que abrange elefantes, búfalos, zebras de Grevy, 
diversas espécies de gazelas, impalas, antílopes de água, 
orices, chitas, leopardos, leões, etc. Almoço no lodge. Du-
rante a tarde, safari fotográfico. Jantar e Acomodação. 

DIA 3 SAMBURU - ABERDARES / MONTE QUÊNIA PC 
Café da manhã. Durante a manhã vamos ter um safari 
fotográfico no parque. Saída por estrada em direção ao 
parque Nacional de Aberdares ou Monte Quénia. Neste 
dia vamos viajar unicamente com uma bagagem de mãe 
até Aberdares. Ali vamos ficar acomodados em Treetops 
Lodge (acomodação em altura), o que facilita visualizar 
animais. Este lodge e tipo de acomodação é muito sim-
ples, sem uma grande infra-estrutura, está localizado em 
altura e o acesso é feito através de uma escada de madei-
ra. Almoço durante a rota. Chegada a Aberdares. Durante 
a noite poderão ver os animais que aparecem para beber 
água. Jantar e Acomodação.

DIA 4 ABERDARES / M. QUÊNIA - LAGO NAKURU / NAIVASHA PC 
Café da manhã. Depois de recolher o resto das malas, 
saída em direção ao Lago Nakuru, conhecido pelos seus 
incontáveis grupos de flamingos. Chegada ao Lodge e Al-
moço. Durante a tarde, vamos fazer um safari fotográfico, 
onde poderá ver um grande número de espécies de ma-
míferos. Jantar e Acomodação.

DIA 5 LAGO NAKURU / NAIVASHA - MASAI MARA PC 
Café da manhã. Saída por estrada em direção à Reser-
va Nacional de Masai Mara, o parque mais importante de 
Africa com 1.710 Km2 de savana aberta, bosques e vege-
tação ribeirinha, onde habitam leões, elefantes, búfalos, 
leopardos, alguns rinocerontes, girafas, chitas, gazelas 
e zebra, e é o lar de diferentes tribus Masai que podem 
ser vistos nas fronteiras do parque, cruzando as planícies 
o pastando cabras. A grande migração anual tem lugar 
aproximadamente entre Julho e Setembro. Chegada ao 
lodge e Almoço. Durante a tarde vamos fazer um safari. 
Jantar e Acomodação.

DIA 6 MASAI MARA PC 
Café da manhã. Dia completo nesta reserva incluindo dois 
safaris, um de manhã e outro à tarde. Almoço e Jantar. 
Acomodação.

DIA 7 MASAI MARA - NAIRÓBI 
Café da manhã. Regresso a Nairobi. Chegada e tempo 
livre que pode aproveitar para descobrir a cidade. Reco-
mendamos-lhe a visita ao Parlamento Nacional, o Parque 
Nacional de Uhuru, o Museu Nacional do Quénia, o conhe-
cido Museu do Ferrovia e a Casa-Museu de Karen Blixen. 
Acomodação.

3036

Grande Quênia
11 dias / 15 refeições   desde

 3.245$

3036 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 Abril ao 22 Junho 2019 3.245 3.215 3.630
25 Junho ao 29 Outubro 2019 3.725 3.690 4.555
5 Novembro ao 10 Dezembro 2019 3.380 3.340 4.140
13 Janeiro ao 17 Março 2020 3.620 3.660 4.265
Sup. por pax saída 16 Abril 2019 210 200 300

3036 - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 Abril ao 22 Junho 2019 3.295 3.265 3.610
25 Junho ao 29 Outubro 2019 4.325 4.295 5.575
5 Novembro ao 10 Dezembro 2019 3.390 3.360 3.920
13 Janeiro ao 17 Março 2020 3.745 3.715 4.110
Sup. por pax saída 16 Abril 2019 270 260 365

Consulte suplemento para 1 passageiro viajando só.
Em Luxo em Quênia: o preço de Triplo corresponde-se  
a 1 Duplo + 1 Single em Quênia.
Preços do 17 Dezembro ao 7 Janeiro, consultar.
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Guerreiro Masai · Masai Mara

Elefantes no Parque Tsavo Este · Quênia
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Masai Mara
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1

ITI 3035 / 3035-A

DIA 3 QUA MASAI MARA PC 
Café de manhã. Dia inteiro nesta rica reserva atravessada 
pelo rio Mara. Haverá dois safáris: um pela manhã e outro 
pela tarde. Almoço (tipo piquenique), Jantar e Acomodação.

DIA 4 QUI MASAI MARA - LAGO NAIVASHA PC
Café de manhã. Traslado por estrada para o Lago Nai-
vasha. Chegada no lodge e Almoço. De tarde, passeio de 
barco pelo Lago Naivasha. Jantar e Acomodação.

DIA 5 SEX LAGO NAIVASHA - P. NACIONAL DE AMBOSELI PC
Café de manhã. Traslado para o Parque Nacional Am-
boseli. Chegada ao lodge para o Almoço. Safári de par-
tida à noite no Parque Nacional de Amboseli. Jantar e 
Acomodação.

DIA 1 SEG NAIRÓBI
Chegada e assistência no Aeroporto Internacional 
Jomo Kenyatta e traslado ao hotel. Resto do dia livre. 
Acomodação.

DIA 2 TER NAIRÓBI - MASAI MARA PC
Café de manhã. Saída para a Reserva Nacional Masai 
Mara, o parque mais importante da África, onde le-
ões, elefantes, búfalos, leopardos, alguns rinocerontes, 
girafas, chitas, gazelas e zebras vivem e abrigam dife-
rentes tribos Masai. A grande migração anual ocorre 
aproximadamente entre julho e setembro. Chegada no 
lodge e Almoço. Á tarde, safari a pé pela Reserva Na-
cional. Retorno ao hospedagem e tempo livre. Jantar e 
Acomodação.

3035

Rota Masai e Praia de Mombasa
13 dias / 22 refeições     desde

 2.685$
DIA 6 SÁB P. N. DE AMBOSELI – P. N. DE TSAVO ESTE PC
Café de manhã. Saída do hotel e transfer ao Parque Na-
cional Tsavo East, o maior parque da Quênia que está 
localizado em sua costa. É lar de mamíferos, como ele-
fantes, rinocerontes, chitas, búfalos, leões, hipopótamos, 
leopardos, zebras, girafas, etc. e é banhado pelo rio 
Galana. Chegada no lodge e Almoço. Pela tarde, saída 
para Safári pelo Parque Nacional Tsavo East. Jantar e 
Acomodação.

DIA 7 DOM PARQUE NACIONAL DE TSAVO ESTE PC
Café de manhã. Dia inteiro nesta rica reserva atra-
vessada pelo rio Galana. Haverá dois safáris: um 
pela manhã e outro pela tarde. Almoço, Jantar e 
Acomodação.
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Praia de Tiwi · Quênia

SAÍDAS
Segundas-feiras.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Assistência de língua espanhola à chegada a Nairóbi.
·  Transferências de acordo com o itinerário.
·  12 / 13 noites de alojamento nos hotéis indicados ou similares 
de acordo com o itinerário escolhido.

·  Refeições de acordo com o itinerário. No hotel Amani Praia 
Tiwi, regime Tudo Incluso.

·  Transporte durante o safari da minivan. Capacidade máxima 
de veículos 7 pessoas.

·  Motorista-guia em espanhol durante o safári.
·  Assistência do nosso representante durante a sua estadia. 
·  Seguro de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Vôo Mombasa-Nairóbi não incluído. Possibilidade de fazer o 
itinerário em particular. Consulte.

·  Ver informações na página 245.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Nairóbi Zehneria / Panari / Ibis 4* (Seleção)
Masai Mara Mara Leisure Camp 4* (Seleção)
Lago Naivasha Naivasha Sopa Lodge 4* (Seleção)
Amboseli Ashnil Aruba Camp 4* (Seleção)
Mombasa Amani Tiwi Beach 5* (Seleção)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

3035-A

com regresso a Nairóbi
14 dias / 23 refeições desde

 3.360$

3035 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 8 Abril 2019 2.685 2.675 3.410
15 Abril 2019 2.755 2.745 3.410
22 Abril ao 24 Junho 2019 2.685 2.675 3.410
1 Julho ao 28 Outubro 2019 3.045 3.035 4.005
4 Novembro ao 9 Dezembro 2019 2.810 2.785 3.640

3035-A - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 8 Abril 2019 3.370 3.330 3.920
15 Abril 2019 3.440 3.410 4.120
22 Abril ao 24 Junho 2019 3.370 3.330 3.920
1 Julho ao 28 Outubro 2019 3.755 3.715 4.700
4 Novembro ao 9 Dezembro 2019 3.360 3.320 4.180

Preço de noite extra em Nairóbi para itis. 3035 e 3035-A por 
pessoa e noite: 90 USD em Duplo, 80 USD em Triplo e 145 USD 
em Single.

DIA 8 SEG P. N. DE TSAVO ESTE - MOMBASA (Praia de Tiwi) PC
Café de manhã. Saída antecipada para Mombaça. Chega-
da e Almoço. Tempo livre à sua disposição para desfrutar 
do seu hotel, localizado na praia de Tiwi, na costa sul do 
Quênia. Jantar e Acomodação.

DIAS 9 AO 12 TER AO SEX MOMBASA (Praia de Tiwi) TI
Tudo Incluído. Dia livre à sua disposição para desfrutar das 
magníficas praias de areia branca e águas turquesa. O ho-
tel Amani Tiwi Beach Resort conta com 209 quartos com 
ar condicionado, televisão satélite com tela LCD, conexão 
wi-fi de alta velocidade, telefone, minibar, cafeteira, seca-
dor de cabelo, mosquiteiro e varanda. Além disso, o hotel 
tem piscina, academia, 5 restaurantes e 4 bares, escola de 
Mergulho, quadras de tênis, boutiques, etc. Amani Tiwi Be-
ach Resort é um refúgio ecológico que conta com todo o 
conforto de hoje em dia. Tem uma Praia privada com areia 
branca e fina e águas cristalinas. Alojamento. Acomodação.

DIA 13 SÁB MOMBASA (Praia de Tiwi) 
Tudo incluso. No horário agendado, traslado ao aeroporto 
de Mombaça para embarcar no voo para a cidade de des-
tino. Fim dos nossos serviços. ■ 

DIAS 1 AO 12 IGUAIS QUE ITI. 3035

DIA 13 DOM MOMBASA (Praia de Tiwi)   NAIRÓBI MP
Café de manhã. No horário agendado, traslado ao aero-
porto de Mombaça para embarcar no voo para Nairóbi 
(voo não incluso). Chegada a Nairóbi e traslado ao hotel. 
Acomodação.

DIA 14 SEG NAIRÓBI
Café de manhã. No horário agendado, traslado para o ae-
roporto para partir em voo para a cidade de destino. Fim 
dos nossos serviços. ■
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Fauna selvagem (girafas) · África

Fauna selvagem · África

Samburu

Nairóbi
Masai Mara

Lago Nakuru

QUÊNIA

1

11

2
1 1+

Aberdares

ITI EST-3000

SAÍDAS
Diárias.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com pelo menos 2 pessoas.
·  Assistência de língua espanhola na chegada a Nairóbi.
·  Transferências de acordo com o itinerário.
·  7 noites de hospedagem nos hotéis indicados ou similares.
·  Refeições de acordo com o itinerário durante o safári.
·  Transporte durante o safári da minivan. Capacidade máxima 
de veículos 7 pessoas.

·  Guia de motorista em espanhol durante o safári.
·  Assistência do nosso representante durante a sua estadia.
·  Seguro de viagem.

OBSERVAÇÕES
· Possibilidade de fazer o itinerário em particular. Consulte.
·  Veja itinerário com extensão em Maurício EST-3000-M em 
nosso site www.specialtours.com.

·  Ver informações na página 245.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Nairóbi The Sarova Stanley 5* (Luxo)
Samburu Elephant Bdroom 5* (Luxo)
Aberdare Treetops / The Ark 3* (Luxo)
Lago Nakuru Mbweha Camp / Lion Hill 5* (Luxo)
Masai Mara Tipilikwani Camp / Sarova Mara 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

De tarde faremos um safári fotográfico, onde você poderá 
ver um grande número de espécies de mamíferos. Jantar 
e Acomodação.

DIA 5 LAGO NAKURU - MASAI MARA PC 
Café de manhã. Saida para o oeste através do Monte Lon-
gonot e via Narok para a Reserva Nacional Masai Mara. 
Chegada e Almoço. A Reserva Nacional Masai Mara, o 
parque mais importante da África, com 1.710 Km2 de sava-
na aberta, florestas e vegetação ribeirinha, onde habitam 
leões, elefantes, búfalos, leopardos alguns rinocerontes, 
girafas, guepardos, além è o lar de diferentes tribos Masai 
que podem ser vistas nas bordas do parque, cruzando as 
planícies ou pastoreio de cabras. A grande migração anual 
ocorre aproximadamente entre julho e setembro. À tarde 
safári fotográfico. Jantar e Acomodação.

DIA 6 MASAI MARA PC 
Café de manhã. Dia inteiro nesta reserva incluindo dois 
safaris, um pela manhã e outro pela tarde. Almoço e Jan-
tar e Acomodação.

DIA 7 MASAI MARA - NAIRÓBI MP 
Café de manhã. Retorno para Nairobi. Tempo livre até a 
hora do jantar no restaurante Carnivore para provar o es-
tilo da carne servida em rodício, animado com música de 
ritmos africanos. Acomodação.

DIA 8 NAIRÓBI 
Café de manhã. Tempo livre até o momento da transferên-
cia para o aeroporto, para pegar o voo para a cidade de 
destino. Fim dos nossos serviços. ■

DIA 1 NAIRÓBI
Chegada e assistência no Aeroporto Internacional 
Jomo Kenyatta e traslado ao hotel. Resto do dia livre. 
Acomodação. 

DIA 2 NAIRÓBI - SAMBURU PC
Café de manhã. Saída para a Reserva N. de Samburu / 
Shaba via Karatina e cruzando o equador em Nanyuki. 
A Reserva Natural de Samburu inclui elefantes, búfalos, 
zebras de Grevy, numerosas espécies de gazelas, impa-
las, antílopes aquáticos, órix,chitas, leopardos, leões, etc. 
Almoço no lodge. À tarde, suba ao Parque Nacional de 
Aberdares para passar a noite em o hotel observando os 
animais dos terrenos da pousada. Jantar e Acomodação.

DIA 3 SAMBURU - ABERDARES PC 
Café de manhã. Pela manhã safári fotográfico no parque. 
Partida por estrada para o Parque Nacional de Aberda-
res neste dia vamos viajar apenas com uma bolsa de mão 
para Aberdares. Lá nós vamos ficar em um Treetops Lo-
dge (acomodação em altura), que facilita a visualização 
de animais. Este lodge e tipo de acomodação é muito 
simples, sem uma grande infra-estrutura, está localizado 
em altura e é acessado por escada de madeira. Almoço 
durante o percurso. Chegada em Aberdares. À noite você 
pode ver os animais que eles saem para beber água. Jan-
tar e Acomodação.

DIA 4 ABERDARES - LAGO NAKURU PC 
Café de manhã e, após a coleta do restante das malas, 
partida para o Lago Nakuru, conhecido por seus inúme-
ros grupos de flamencos. Chegada no lodge e Almoço. 

EST-3000

Quênia com Estilo
8 dias / 11 refeições   desde

 3.620$

EST-3000 - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE

1 ao 21 Abril 2019 3.870 3.420 4.660
22 Abril ao 22 Junho 2019 3.620 3.205 3.985
23 Junho ao 31 Outubro 2019 4.525 4.110 5.605
1 Novembro ao 15 Dezembro 2019 4.110 3.680 5.075
Crianças de 8 a 13 anos, 20% desconto em Triplo.
Consulte suplemento para 1 passageiro viajando só.
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Fauna selvagem (Zebras)· África

Família de guepardos · Serengueti

TANZÂNIA

Serengeti

Tarangire

Karatu

Arusha

Kilimanjaro

2

2

1

1
Ngorongoro

ITI EST-3200

SAÍDAS
Terças-feiras.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com pelo menos 2 pessoas.
·  Assistência de língua espanhola na chegada a Arusha.
·  Transferências de acordo com o itinerário.
·  7 noites de alojamento nos hotéis fornecidos ou similares.
·  Refeições de acordo com o itinerário.
·  Transporte em 4x4 com janela garantida durante o safári 
(máximo 7 pessoas por veículo).

·  Motorista que fala espanhol durante o safári.
·  Assistência do nosso representante durante a sua estadia.
·  Seguro de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  O hotel de Arusha não permite Triplos. O preço é baseado 
em 1 Duplo + 1 Single em Arusha e Triplo no resto do safári.

·  Verifique o preço do passeio de balão no Serengueti.
·  O safári matinal pode ser substituído pelo safári à tarde.
·  A ordem de conclusão do itinerário pode ser modificada. 
Será confirmado em cada reserva. 

·  Ver informações na página 245. 

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Arusha Lake Duluti Lodge 4*S (Luxo)
Tarangire Maramboi Tented Lodge 5* (Luxo)
Serengueti Melia Serengueti 5* (Luxo)
Karatu Kitela Lodge 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

o instinto da natureza. Retorno para a lodge. Jantar e 
Acomodação.

DIA 5 SÁB SERENGETI - KARATU (Ngorongoro) PC 
Café de manhã. Saída para a Área de Conservação da Cra-
tera de Ngorongoro. Chegada ao alojamento localizado 
em Karatu para o Almoço. Tarde livre para descansar ou 
aproveitar as atividades opcionais oferecidas pelo hotel. 
Jantar e Acomodação.

DIA 6 DOM KARATU (Ngorongoro) PC 
Café de manhã. Saída para fazer um safári de dia comple-
to em o Parque Nacional Ngorongoro. A cratera de Ngo-
rongoro é a maior caldeira intacta do mundo. Um vulcão 
inativo de 20 Km de comprimento e 600 m de altura com 
uma extensa solução salina no seu interior. Aninhada no 
coração da savana e por sua inatividade quase milenar, 
abriga em seu interior uma das mais importantes reservas 
de animais silvestres do país com zebras. Chegada no alo-
jamento. Almoço e Jantar e Acomodação.

DIA 7 SEG KARATU - ARUSHA MP
Café de manhã. Saída para Arusha, chegada e almoço. 
Resto do dia a sua disposição. Acomodação.

DIA 8 TER ARUSHA - KILIMANJARO
Café de manhã. Tempo livre até o momento da Traslado 
para o aeroporto, para pegar o voo para a cidade de des-
tino. Fim dos nossos serviços. ■

DIA 1 TER KILIMANJARO - ARUSHA
Chegada ao Aeroporto Internacional de Kilimanjaro e tras-
lado ao hotel. Assistência e traslado ao hotel. Assistência e 
traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 2 QUA ARUSHA - TARANGIRE PC 
Café de manhã. Saída para o Parque Nacional Tarangire. 
Chegada e Almoço no hotel. O Parque Nacional Tarangire, 
leva o nome do rio Tarangire que atravessa este parque 
e que é a única fonte de água para os animais durante a 
estação seca. Muito perto do Lago Manyara, milhares de 
animais migram para este parque de Manyara. Saída para 
fazer um novo safári de tarde. Jantar e Acomodação.

DIA 3 QUI TARANGIRE - SERENGETI PC 
Café de manhã. Saída para a reserva Serengeti com uma 
extensão de 13.000 Km2 onde você pode encontrar gira-
fas, búfalos, gnus, leões, impalas, leopardos, abutres e até 
mais de cinquenta espécies de animais. Almoço no lodge. 
Safári no caminho da tarde. O Serengeti é o único parque 
na Tanzânia que pode ser visto do ar, opcionalmente você 
pode fazer um vôo de balão. Jantar e Acomodação.

DIA 4 SEX SERENGETI PC 
Café de manhã. Saída de manhã para fazer um safári ma-
ravilhoso para o local que tem a maior concentração de 
mamíferos do país. Retorno ao alojamento para descan-
sar e tempo livre. Almoço. Á tarde, saída para fazer um 
novo safári e ver os animais caçarem e assim contemplar 

EST-3200

Tanzânia com Estilo
8 dias / 11 refeições   desde

 3.860$

EST-3200 - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 ao 9 Abril 2019 3.860 3.815 4.535
16 de Abril 2019 3.910 3.870 4.595
23 Abril ao 21 Maio 2019 3.860 3.815 4.535
28 Maio ao 29 Octubre 2019 5.085 5.035 6.375
5 Novembro ao 17 Dezembro 2019 4.315 4.275 5.275
Crianças de 8 a 13 anos, 20% desconto em Triplo.
Consulte suplemento para 1 passageiro viajando só.
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Monte Kilimanjaro · Tanzânia 

Praia paradisiaca · Zanzibar
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Serengeti

TANZÂNIA
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Nairóbi

QUÊNIA

Tarangire

Arusha
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3

ITI 3205 / 3205-Z

SAÍDAS
Segundas-feiras.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas. 
·  Assistência de língua hispana ao chegar em Nairóbi.
·  Traslados conforme itinerário.
·  Iti. 3205-Z. Passagem de avião Arusha-Zanzibar incluído.
·  7 / 9 pernoites nos hotéis previstos.
·  Refeições conforme itinerário durante o safári. Em Zanzibar, 
regime de Todo Incluído.

·  Transporte durante o safári em 4x4. Capacidade máxima  
dos veículos 7 pessoas. 

· Motorista-guia de lingua hispana durante o safári.
·  Assistência do nosso representante durante sua estancia. 
· Seguro de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Hotéis de Arusha / Zanzibar não permitem Triplos. O preço 
está baseado em 1 Duplo + 1 Single em Arusha / Zanzibar e 
Triplo no resto do safári.

·  Consultar preço do passeio em balão em Serengueti. 
·  O safári da manhã poderá ser substituído pelo safári da tarde. 
·  A ordem de realização do itinerário poderá ser visto 
modificado. Se informará na cada reserva.

·  Saídas especiais em Terças-Feiras em hotéis Serena (P. 
Luxo). Ver iti. 3205-B em nosso site www.specialtous.com.

·  Ver informações na página 245.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Nairóbi Southern Sun Myfair / Panafric 4* (Seleção)
Tarangire Tarangire Sopa Lodge 4* (Seleção)
Serengueti Serengueti Sopa Lodge 4* (Seleção)
Ngorongoro Ngorongoro Sopa Lodge 4* (Seleção)
Zanzibar Gold Zanzibar Beach House & Spa 5* (Seleção)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

DIAS 1 AO 6 IGUAIS QUE ITI. 3205

DIA 7 DOM NGORONGORO - ARUSHA   ZANZIBAR PC
Café da manhã. Traslado à cidade de Arusha. Almo-
ço. Traslado ao aeroporto para sair no voo com des-
tino Zanzibar. Chegada e traslado ao hotel. Jantar e 
Acomodação. 

DÍAS 8 E 9 SEG E TER ZANZIBAR MP
Café da manhã. Dias livres na magnífica “Ilha das Especia-
rias”, onde poderá desfrutar de suas cristalinas águas de 
cor turquesa e de suas extraordinárias praias de fina areia 
branca. Jantar e Acomodação. 

DIA 10 QUA ZANZIBAR
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao 
ae roporto. Saída en voo a Dar es Salam. Fim dos nossos 
serviços. ■

DIA 1 SEG NAIRÓBI
Chegada. Assistência no aeroporto int. Jomo Kenyatta e 
traslado ao hotel. Resto do dia livre. Acomodação. 

DIA 2 TER NAIRÓBI- TARANGIRE PC 
Café da manhã. Saída para à fronteira e ao Parque Nacio-
nal de Tarangire. Chegada e Almoço no hotel. O Parque 
Nacional de Tarangire, toma seu nome o rio Trangire que 
cruza este parque e que é a unica fonte de água para os 
animais durante a estação seca. Muito próximo ao lago 
Manyara, milhares de animais migram a este parque desde 
Manyara. Regreso ao lodge. Jantar e Acomodação. 

DIA 3 QUA TARANGIRE - SERENGETI PC 
Café da manhã. Saída à reserva de Serengeti com uma 
extensão de 13.000 Km2 onde pode encontrar girafas, bú-
falos, ñus, leões, impalas, leopardos, buitres e até mais de 
cinquenta espécies de animais. Almoço no lodge. Tarde 
livre. O Serengeti é o único parque de Tanzânia que pode 
ser conhecido desde o ar, opcionalmente pode realizar um 
voo em balão. Jantar e Acomodação.

DIA 4 QUI SERENGETI PC 
Café da manhã. Saída pela manhã para realizar um mara-
vilhoso safári pelo lugar que tem a maior concentração de 
mamíferos do país. Regresso ao lodge e tempo livre. Almo-
ço. Pela tarde, saída para realizar um novo safári e ver aos 
animais caçar. Regresso ao lodge. Jantar e Acomodação.

DIA 5 SEX SERENGETI - NGORONGORO PC 
Café da manhã. Saída ao Parque Nacional Ngorongoro. Á 
crátera de Ngorongoro é a caldera intacta maior do mun-
do. Um vulcão inativo de 20 Km de extensão e 600 m de 
altura com uma extensa salina em seu interior. Enclavado 
no coração da sabana e devido a sua inatividade quase 
milenaria alberga em seu interior uma das mais impor-
tantes reservas de animais selvagens do país. Chegada ao 
lodge. Almoço, Jantar e Acomodação. 

DIA 6 SÁB NGORONGORO PC 
Café da manhã. Pela manhã, saída para o cráter para reali-
zar um safári de médio dia. O interior do cráter alberga uma 
das mais importantes reservas de animais selvagens do 
país com zebras, gacelas, elefantes, búfalos, antílopes, fla-
mencos rosados e brancos e rinocerontes negros. Regresso 
ao lodge Almoço e tarde livre. Jantar e Acomodação.

DIA 7 DOM NGORONGORO - ARUSHA - NAIRÓBI PC 
Café da manhã. Saída a Arusha, chegada e Almoço. Conti-
nuação por estrada para Kenya, atravessando a fronteira de 
Namanga. Chegada à cidade de Nairobi. Pela noite, Jantar 
no restaurante Carnivore com uma grande variedade de 
carne servidas ao estilo rodizio. Também poderão desfrutar 
de música ao vivo com ritmos africanos. Acomodação. 

DIA 8 SEG NAIRÓBI
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto. Fim dos nossos serviços. ■

3205

Terras de Tanzânia
8 dias / 12 refeições desde

 3.890$

3205-Z

com Zanzibar
10 dias / 16 refeições desde

 5.125$

3205 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 ao 8 Abril 2019 3.890 3.890 4.275
15 Abril 2019 4.035 4.035 4.420
22 Abril ao 20 Maio 2019 3.890 3.890 4.275
27 Maio ao 28 Outubro 2019 4.765 4.765 5.615
4 Novembro ao 16 Dezembro 2019 4.430 4.430 5.240
13 Janeiro ao 24 Fevereiro 2020 5.115 5.115 6.030
2 ao 23 Março 2020 4.315 4.315 4.755
Crianças de 8 a 13 anos, 20% desconto em Triplo.
Consulte suplemento para 1 passageiro viajando só.
Preços do 23 Dezembro ao 6 Janeiro, consultar.

3205-Z - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 15 Abril 2019 5.450 5.325 6.685
22 Abril ao 20 Maio 2019 5.125 5.025 6.190
27 Maio ao 17 Junho 2019 6.000 5.895 7.530
24 Junho ao 15 Julho 2019 6.250 6.105 8.030
22 Julho ao 19 Agosto 2019 6.375 6.190 8.280
26 Agosto ao 28 Outubro 2019 6.180 6.055 7.885
Crianças de 8 a 13 anos, 20% desconto em Triplo.
Preços desde Novembro, consultar.
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Caldera do Ngorongoro · Tanzânia

Amanhecer na Laguna Azul · Zanzibar
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1
1
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2

1 1+

ITI 3220 / 3220-Z

SAÍDAS
 Segundas-feiras.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Assistência de língua hispana ao chegar em Nairobi.
·  Traslados conforme itinerário.
·  8 / 10 pernoites nos hotéis previstos ou similares. 
·  Refeições conforme itinerário. Zanzibar em todo incluído.
·  Iti. 3220-Z. Passagem de avião Arusha-Zanzibar incluído.
·  Transporte em veículos 4x4. À capacidade máxima dos 
veículos são 7 pessoas. 

·  Motorista-guia em espanhol.
· Assistência do nosso representante durante sua estancia.
·  Seguro de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Hotéis de Arusha / Zanzibar não permite Triplos. O preço 
está baseado em 1 Duplo 1 Single em Arusha / Zanzibar e 
Triplo no resto do safári. 

·  Consultar preço do passeio em balão em Serengueti.
·  O safári da manhã poderá ser substituído pelo safári da tarde.
·  A ordem do itinerário poderá ser visto modificado.  
Se confirmará na cada reserva.

·  Saídas especiais em Terças-feiras em hotéis Serena.  
Ver iti. 3220- B em nosso site www.specialtours.com.

·  Ver informaões na página 245.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Nairóbi Southern Sun Maifair 3*S (Seleção)
Manyara Manyara Sopa Lodge 4* (Seleção)
Serengueti Serengueti Sopa Lodge 4* (Seleção)
Ngorongoro Ngorongoro Sopa Lodge 4* (Seleção)
Tarangire Tarangire Sopa Lodge 4* (Seleção)
Zanzibar Gold Zanzibar Beach House & Spa 5* (Seleção)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

búfalos, girafas, zebras, gazelas e uma grande diversidade 
de Aves. Jantar e Acomodação.

DIA 8 SEG TARANGIRE - NAIRÓBI PC 
Café da manhã. Saída para Arusha, chegada e Almoço. 
Continuação por estrada para Quênia, atravessando a 
fronteira de Namanga. Chegada à cidade de Nairobi. Pela 
noite, Jantar no restaurante Carnivore com uma grande 
variedade de carne servidas ao estilo rodizio. Também po-
derão desfrutar de música ao vivo com ritmos africanos. 
Acomodação.

DIA 9 TER NAIRÓBI  
Desayuno. Tempo livre até a hora do traslado ao aero-
porto, para pegar o avião à sua cidade de destino. Fin de 
nuestros servicios. ■

3220-Z

com Zanzibar
11 dias / 16 refeições desde

 5.605$

DIAS 1 AO 7 IGUAIS QUE ITI. 3220

DIA 8 TARANGIRE - ARUSHA   ZANZIBAR PC
Café da manhã. Traslado à cidade de Arusha. Almoço. 
Traslado ao aeroporto para sair no voo com destino Zan-
zibar. Chegada e traslado ao hotel. Jantar e Acomodação. 

DÍAS 9 E 10 ZANZIBAR MP
Café da manhã. Dias livres na magnífica “Ilha das Especia-
rias”, onde poderá desfrutar de suas cristalinas águas de 
cor turquesa e de suas extraordinárias praias de fina areia 
branca. Acomodação. 

DIA 11 ZANZIBAR
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto, para pegar o avião à sua cidade de destino. Fim 
dos nossos serviços. ■

DIA 1 SEG NAIRÓBI
Chegada e assistência no aeroporto internacional 
Jomo Kenyatta e traslado ao hotel. Resto do dia livre. 
Acomodação.

DIA 2 TER NAIRÓBI - MANYARA PC 
Café da manhã. Saída para o Lago Manyara. Chegada e Al-
moço em um hotel e saída para o Parque Nacional do Lago 
Manyara. Uma joia paisagística aos pés da falha do Rift, com 
330 Km2 dos quais o lago ocupa 220 Km2. Uma floresta co-
berta de águas subterrâneas que faz deste parque um gran-
de atrativo para um grande número de animais selvagens, 
mas que seu maior atrativo se encontra no lago onde se 
concentra a maior avifauna do país com mais de 400 espé-
cies, entre elas os flamencos, biguás, pelicanos e cegonhas, 
que se alimentam das algas que crescem neste lago repleto 
de minerais. Chegada ao lodge. Jantar e Acomodação.

DIA 3 QUA MANYARA - SERENGETI PC 
Café da manhã. Saída para a reserva de Serengeti com 
uma extensão de 13.000 Km2 onde pode encontrar gira-
fas, búfalos, leões, gnus, urubus, leopardos, impalas e até 
mais de cinquenta espécies de animais. Almoço. Chegada 
e pela tarde safári. O Serengeti é o único parque de Tanzâ-
nia que se pode conhecer desde o ar, realizando opcional-
mente um passeio de voo de balão. Jantar e Acomodação. 

DIA 4 QUI SERENGETI PC 
Café da manhã. Saída para realizar um maravilhoso safári 
pelo lugar que tem a maior concentração de mamíferos 
do país. Retorno ao lodge e tempo livre. Almoço. Aprovei-
te para tomar banho de piscina ou relaxar-se. Pela tarde, 
saída em safári para ver os animais caçarem e contempla-
rem assim, o instinto da natureza. Jantar e Acomodação.

DIA 5 SEX SERENGETI - NGORONGORO PC 
Café da manhã. Saída ao Parque Nacional Ngorongoro. A 
cratera de Ngorongoro é a maior caldeira intacta do mun-
do. Um vulcão inativo de 20 Km de extensão e 600 m de 
altura com uma extensa salina em seu interior. Cravado no 
coração da Savana e devido à sua inatividade quase mi-
lenária, abriga no seu interior uma das mais importantes 
reservas de animais selvagens do país. Chegada ao lodge. 
Almoço, Jantar e Acomodação.

DIA 6 SÁB NGORONGORO PC 
Café da manhã. Pela manhã, saída para a cratera para 
realizar um safári com um Almoço tipo piquenique. No 
interior da cratera abriga uma das mais importantes re-
servas de animais selvagens do país com zebras, gazelas, 
elefantes, búfalos, elefantes, rinocerontes negros, flamin-
gos rosados e brancos. Pela tarde, de retorno ao lodge. 
Jantar e Acomodação.

DIA 7 DOM NGORONGORO - TARANGIRE PC 
Café da manhã. Traslado à Tarangire. Almoço. Pela tarde 
saía para Safári, o parque com 2.600 Km2 de extensa pla-
nície atravessada pelo rio Tarangire. Poderá ver elefantes, 

3220

Tanzânia, Safári Karibu
9 dias / 14 refeições   desde

 4.370$

3220 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 20 Maio 2019 4.370 4.370 4.755
27 Maio ao 28 Outubro 2019 5.230 5.230 6.165
4 Novembro ao 16 Dezembro 2019 4.785 4.785 5.625
13 Janeiro ao 24 Fevereiro 2020 5.595 5.595 6.550
2 ao 23 Março 2020 5.115 5.115 6.010

3220-Z - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 15 Abril 2019 5.780 5.660 7.020
22 Abril ao 20 Maio 2019 5.605 5.500 6.665
27 Maio ao 17 Junho 2019 6.470 6.365 8.080
24 Junho ao 15 Julho 2019 6.720 6.575 8.580
22 Julho ao 19 Agosto 2019 6.845 6.655 8.830
26 Agosto ao 28 Outubro 2019 6.645 6.520 8.435

Crianças de 8 a 13 anos, 20% desconto em Triplo.
Consulte suplemento para 1 passageiro viajando só.
Preços do 23 Dezembro ao 6 Janeiro, consultar.
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Elefantes em Serengueti · Tanzânia

Fauna selvagem · África
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DIA 3 SÁB NGORONGORO PC
Café da manhã. Saída de médio dia paraa crátera. Regres-
so ao hotel e Almoço. Tarde livre na que poderá aproveitar 
para desfrutar das atividades opcionais em Ngorongoro. 
Jantar e Acomodação.

DIA 4 DOM NGORONGORO - TARANGIRE PC
Café da manhã. Saída para o Parque Nacional de Taran-
gire. Almoço. Pela tarde, safári no Parque Nacional de Ta-
rangire. Jantar e Acomodação. 

DIA 5 SEG TARANGIRE - AMBOSELI PC
Café da manhã. Saída para Arusha por estrada. Desde 
Arusha, saída para Namanga situada na fronteira de Qu-

DIA 1 QUI NAIRÓBI 
Chegada e assistência no aeroporto internacional Jomo Ke-
nyatta e traslado ao hotel. Resto do dia livre. Acomodação.

DIA 2 SEX NAIRÓBI - NGORONGORO MP
Café da manhã. Saída por estrada para o Área de Con-
servação do Ngorongoro, via Lago Manyara e Karatu. 
Á crátera de Ngorongoro é a caldera intacta maior do 
mundo. Um vulcão inativo de 20  Km de extensão e 
600 m de altura com uma extensa salina em seu interior. 
Enclavado no coração da sabana e devido a sua inativi-
dade quase milenaria alberga em seu interior uma das 
mais importantes reservas de animais selvagens do país. 
Jantar e Acomodação.

3605

Pinceladas de Quênia e Tanzânia
10 dias / 14 refeições     desde

 4.245$
ênia e Tanzânia. Realizaremos os trâmites de fronteira, 
mudança de veículos e continuação até o Parque Nacional 
de Amboseli. Almoço. Pela tarde, saída para realizar um 
safári em Amboseli. Amboseli é um ecossistema frágil que 
alberga uma grande variedade de animais com mais de 
50 espécies de mamíferos. Sem dúvida os reis nesta zona 
são os elefantes, fáceis de observar e fotografar devido 
à planície do terreno, costumam submergir nos pântanos 
acompanhando aos numerosos hipopótamos que se es-
condem baixo os papiros. Jantar e Acomodação.

DIA 6 TER AMBOSELI - NAIVASHA PC
Café da manhã. Saída para Nairobi por estrada. Chegada 
e Almoço em um restaurante local. Saída para fazer um 
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Praia paradisiaca · Zanzibar

SAÍDAS
Quintas-feiras.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas. 
·  Assistência de língua hispana ao chegar em Nairobi.
·  Traslados conforme itinerário. 
·  9 pernoites nos hotéis previstos ou similares. 
·  Refeições conforme itinerário.
·  Transporte em veículos 4x4. À capacidade máxima dos 
veículos são 7 pessoas. 

·  Motorista-guia de em espanhol. 
·  Assistência do nosso representante durante sua estancia. 
·  Seguro de viagem. 

OBSERVAÇÕES
·  Voo Nairobi-Zanzibar não incluído.
·  A ordem de realização do itinerário poderá ser visto 
modificado. Se informará na cada reserva.

·  Consultar preço do passeaio em balão em Serengueti. 
· Ver informações na páginas 245.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Nairóbi Intercontinental / Park Inn 4* (Seleção / Luxo) 
 Southern Sun Mayfair 4* (Seleção / Luxo)
Norongoro Ngorongoro Sopa 4* (Seleção)
Tarangire Tarangire Sopa Lodge 4* (Seleção)
Amboseli Amboseli Sopa Lodge 4* (Seleção)
Naivasha Naivasha Sopa Lodge 4* (Seleção)
Masai Mara Mara Sopa Lodge 4* (Seleção)
Zanzibar Gold Zanzibar Beach & Spa 5* (Seleção)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

3605 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
4 Abril ao 23 Maio 2019 4.245 4.200 4.585
30 Maio ao 19 Dezembro 2019 4.835 4.805 5.805

3605-Z - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
4 ao 11 Abril 2019 5.660 5.535 6.855
18 Abril ao 23 Maio 219 5.480 5.375 6.500
30 Maio ao 11 Julho 2019 6.325 6.180 8.215
18 Julho ao 15 Agosto 2019 6.450 6.260 8.465
22 Agosto ao 5 Dezembro 2019 6.250 6.125 8.070

Crianças de 8 a 13 anos, 20% desconto em Triplo.
Consulte suplemento para 1 passageiro viajando só.

passeio em barco ao Lago Naivasha.. Tarde livre. Jantar 
e Acomodação. 

DIA 7 QUA NAIVASHA - MASAI MARA PC
Café da manhã. Saída para a Reserva Nacional de Masai 
Mara. Masai Mara é o parque mais importante de África 
com 1.710 Km2 de sabana aberta, bosques e vegetação ri-
bereña, onde habitam leões, elefantes, búfalos, leopardos, 
alguns rinocerontes, jirafas, guepardos, gacelas e zebras, e 
é o lar de diferentes tribos Masai que podem ser vistos nas 
bordas do parque, cruzando as planícies ou pastoreando 
cabras. Almoço. Pela tarde desfrutaremos de um safári na 
zona. Jantar e Acomodação.

DIA 8 QUI MASAI MARA PC
Café da manhã. Saída para um safári de dia completo na 
Reserva Nacional de Masai Mara, rica reserva natural da 
região do Serengeti, atravessada pelo rio Mara e lar de 
espécies ameaçadas como o rinoceronte negro. Almoço. 
Jantar e Acomodação.

DIA 9 SEX MASAI MARA - NAIRÓBI MP
Café da manhã. Saída de regresso a Nairobi. Chegada 
e alojamento. Pela tarde, Jantar no famoso Restaurante 
Carnívore. Acomodação. 

DIA 10 SÁB NAIRÓBI 
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto. Fim dos nossos serviços. ■

DIAS 1 AO 6 IGUAIS QUE ITI. 3605

DIA 10 SÁB NAIRÓBI   ZANZIBAR MP
Café da manhã. Dia livre até a hora de traslado ao aeroporto 
para sair em seu voo com destino a Zanzibar (voo não in-
cluído). Chegada e traslado ao hotel. Jantar e Acomodação. 

DIA 11 DOM ZANZIBAR MP
Café da manhã. Dia livre na Ilha das Especiarias, Zanzí-
bar, onde poderá desfrutar de suas cristalinas águas de 
cor turquesa e de suas extraordinárias praias de fina areia 
branca. Regime de Todo Incluído. Jantar e Acomodação.

DIA 12 SEG ZANZIBAR MP
Café da manhã. Dia livre em Zanzíbar, a jóia do Índico, 
na que poderá desfrutar de suas belas praias, desfrutar 
das instalações do hotel ou realizar excursiones opcionais. 
Regime de Todo Incluído. Jantar e Acomodação.

DIA 13 TER ZANZIBAR 
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto. Fim dos nossos serviços. ■

3605-Z

com Zanzibar
13 dias / 17 refeições desde

 5.480$
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Flamingos em Lago Nakuru · Quênia

Monte Kilimanjaro · Tanzânia 
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ITI 3609

DIA 3 SEX ABERDARES / MONTE KENYA - LAGO NAKURU PC 
Café da manhã. Depois de recolher o resto das baga-
gens, saída em direção ao Lago Nakuro, conhecido pe-
los seus inumeros grupos de flamencos principalmente 
na primavera; é um dos Lagos de Sódio do Vale do Rift 
e um autêntico santuário de aves, as margens do lago 
são habitadas até 1 milhão de flamencos que migram 
até aqui para alimentar-se das algas do fundo das águas 
temperadas. Chegada ao lodge e Almoço. Durante a tar-
de vamos realizar um safari fotográfico, onde poderá ver 
um grande número de espécies de mamíferos que habi-
tam no parque como especies ameaçadas, rinocerontes 
brancos e negros, leões, leopardos, zebras, etc. Jantar e 
Acomodação.

DIA 4 SÁB LAGO NAKURU - MASAI MARA PC 
Café da manhã. Saída por estrada em direção à Reser-

DIA 1 QUA NAIRÓBI 
Chegada a Nairobi. Assistência e transfer até o hotel. Res-
to do dia livre. Acomodação.

DIA 2 QUI NAIRÓBI - ABERDARES / MONTE KENYA PC 
Café da manhã. Saída por estrada até o Parque Nacional 
de Aberdares / Monte Quénia. Para os passageiros aco-
modados em Treetops, este dia vamos viajar unicamen-
te com uma bagagem de mão até Aberdares. Onde nos 
vamos acomodar em um Treetops Lodge (acomodação 
em altura), o que vai facilitar ver os animais. Este lodge e 
tipo de alojamento, tem umas características muito parti-
culares. É muito simples, sem uma grande infra-estructu-
ra, está localizado em altura e o acesso é feito através de 
uma escada de madeira. Almoço. Durante a noite desde 
o acampamento, poderão ver os animais que aparecem 
para beber. Jantar e Acomodação.

3609

Grande Safári desde o Quênia à Tanzânia
13 dias / 19 refeições     desde

 5.410$
va Nacional de Masai Mara, o parque mais importante de 
África com 1.710 Km2 de savana aberta, bosques e vege-
tação ribeirinha, onde habitam leões, elefantes, búfalos, 
leopardos, alguns rinocerontes, girafas, gazelas y zebras. 
É a casa de diferentes tribus Masai que podem ser vistos 
nas fronteiras do parque, cruzando as planícies ou pas-
tando cabras. A grande migração anual tem lugar apro-
ximadamente entre Julho e Setembro. Chegada ao lodge 
e Almoço. Durante a tarde realizaremos um safari. Jantar 
e Acomodação.

DIA 5 DOM MASAI MARA PC 
Café da manhã. Dia completo nesta rica reserva natural. 
Vão ser feitos doiis safaris, um durante a manhã e outro 
durante a tarde-noite. Vamos tentar fotografar os “Big 
Five”: elefantes, leões, leopardos, búfalos e rinocerontes. 
Almoço, Jantar e Acomodação.
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Safári no Ngorongoro · Tanzânia

SAÍDAS
Quartas-feiras.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saidas garantidas com um minimo de 2 pessoas.
·  Assistentes de fala hispana à chegada em Nairobi.
·  Transferes conforme itinerários.
·  12 noites de acomodação nos hotéis indicados ou similares.
·  Refeições conforme itinerário.
·  Transporte em minivan no Quénia e 4x4 na Tanzania com 
janela garantida (máximo 7 pessoas por veiculo).

·  Chófer-guia de fala hispana durante o safari.
·  Assistência por parte do nosso representante durante a sua 
estadia.

·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Possibilidade de adicionar uma extensão até à ilha Maurício 
ou Zanzibar. Sob consulta.

·  Ver iti. 3608-web Grande Tour de Quénia e Tanzânia na 
nossa web www.specialtours.com.

·  Ver informações na página 245.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Nairóbi Intercontinental/Mayfair 4* (Seleção) 
Aberdares Ark/ Mountain Lodge 3* (Seleção) 
L. Naivasha Lake Nakuru 4* (Seleção) 
Masai Mara Mara Sopa 4* (Seleção) 
Tarangire Tarangire Sopa Lodge  4* (Seleção) 
Serengeti Serengeti Sopa Lodge 4* (Seleção) 
Ngorongoro Ngorongoro Sopa Lodge 4* (Seleção)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

DIA 6 SEG MASAI MARA - NAIRÓBI MP 
Café da manhã. Regresso a Nairobi, capital do Quénia. Che-
garemos a meio do dia. Tempo livre para descobrir a cidade. 
Visite o Parlamento Nacional, com o Monumento de Jomo 
Kenyatta, o Parque Nacional de Uhuru, Museu Nacional de 
Quénia e o conhecido Museu do Ferrocarril. Durante a noite, 
Jantar no restaurante Carnivore com uma grande variedade 
de carne servidas em rodizio. Também poderá disfrutar de 
música em directo com ritmos africanos. Acomodação.

DIA 7 TER NAIRÓBI - ARUSHA - TARANGIRE MP 
Café da manhã. Saída em direção a Arusha atravessando a 
fronteira de Namanga. Arusha é a capital turística da Tan-
zania. Situada a pé do Monte Meru (4.556 m), muito perto 
do Monte Kilimanjaro e do Parque do Serengeti, é o ponto 
de partida principal dos safaris na zona este do país. Esta 
cidade colorida e cheia de actividade conta com 250.000 
habitantes. Recomendamos que passeie pelas suas ruas ani-
madas cheias de peões, comeciantes e veículos. Durante a 
tarde, continuação até o Parque Nacional Tarangire. Uma jóia 
paisagística aos pés da falha do Rift. Conta com 330 Km2 dos 
quais o lago ocupa 220 Km2. Uma selva coberta de águas 
subterrâneas que torna o parque atractivo para um grande 
número de animais selvagens. Babuinos e macacos azuis são 
a grande atração. Na época de migrações podem ser avista-
das grandes manadas de gnus, zebras, búfalos e girafas. A 
sua maior atração está dentro do lago, onde se concentra a 
maior avifauna do país com mais de 400 espécies, entre elas 
os flamingos, pelicanos, corvos-marinhos e cegonhas, que 
se alimentam de algas que crescem neste lago repleto de 
minerais. Chegada ao lodge. Jantar e Acomodação.

DIA 8 QUA TARANGIRE - SERENGETI PC 
Café da manhã. Saída em direção ao Lago Manyara, fazen-
do um safari durante a rota em Tarangire. Continuação até 
o Parque Nacional de Serengeti. O Parque Nacional tem 
uma extensão de 13.000 Km2. Almoço tipo pic-nic. Chega-
da ao Lodge. Tarde livre. O Serengeti é o único parque da 
Tanzania que se pode conhecer desde o ar, opcionalmente 
pode ser feito um delicioso voo em balão de ar quente. 
Aqui chegam quase 2 milhões de gnus para alimentar-se 
e dar à luz as suas crias. Também podem encontrar girafas 

com a sua forma elegante de caminhar, búfalos pastando 
e convivendo com gnus, leões de juba negra, impalas, le-
opardos, abutres e até mais de 50 espécies de animais. 
Jantar e Acomodação.

DIA 9 QUI SERENGETI PC 
Saída ao amanhacer para realizar um safari maravilhoso 
pelo lugar com maior concentração de mamíferos do país. 
Regresso ao lodge para o Café da manhã. Resto da manhã 
livre no lodge. Almoço. Durante a tarde, saída para fazer 
um safari novo e os animais a caçar e contemplar o instin-
to da natureza. Regresso ao lodge. Jantar e Acomodação.

DIA 10 SEX SERENGETI - NGORONGORO PC 
Café da manhã. Safári em Serengueti em la manhá. Saída 
em direção ao Parque Nacional Ngorongoro. A cratera de 
Ngorongoro é a caldeira intacta mais grande do mundo. 
Um vulcão inactivo com 20 Km de extensão e 600 m de 
altura com uma salina extensa no seu interior. Conver-
teu-se em Património da Humanidade pela UNESCO em 
1.979. Almoço. Chegada ao lodge. Jantar e Acomodação.

DIA 11 SÁB NGORONGORO PC 
Café da manhã. Durante a manhã, saida em direção à cra-
tera para realizar um safari com Almoço tipo pic-nic. A 
área de conservação do Ngongoro, localizado no coração 
da savana, deviado à sua inactividade quase milenária, al-
berga no seu interior uma das mais importantes reservas 
de animais selvagens do país com zebras, gazelas, elefan-
tes, búfalos, antílopes, elefantes, flamingos rosa e brancos, 
e rinocerontes negros. Regresso ao lodge e tempo livre. 
Jantar e Acomodação.

DIA 12 DOM NGORONGORO - ARUSHA - NAIRÓBI MP 
Café da manhã. Transfer por estrada até à cidade de 
Arusha. Almoço no hotel Arusha. Continuação até o Qué-
nia por estrada atravessando a fronteira de Namanga. 
Chegada à cidade de Nairobi. Acomodação.

DIA 13 SEG NAIRÓBI 
Café da manhã. Transfer até o aeroporto. Fim dos nossos 
serviços. ■

3609 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
3 Abril ao 22 Maio 2019 5.410 5.375 5.895
29 Maio ao 30 Outubro 2019 6.540 6.510 7.675
6 Novembro ao 18 Dezembro 2019 5.980 5.950 7.020
Consulte suplemento para 1 passageiro viajando só.
Crianças 8 a 13 anos, 20% desconto em Triplo.
Preços desde 18 Dezembro, consultar.
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Leões · África

Fauna selvagem (zebras) · África

Parque Kruger

Johannesburgo

Cidade do Cabo

ÁFRICA DO SUL

Pretoria

3

1

2

3570 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 27 Setembro 2019 760 855 1.020 855 945 1.135 1.125 1.290 1.620
30 Setembro ao 13 Dezembro 2019 760 855 1.020 895 1.010 1.205 1.125 1.290 1.620
16 ao 23 Dezembro 2019 810 895 1.070 935 1.040 1.250 1.165 1.330 1.665
Consulte suplemento para 1 passageiro viajando só.
Suplementos excursões opcionais por pessoa:
- Cabo Boa Esperança (Terças e Sextas-feiras): sem almoço, 135 USD; e com almoço, 175 USD.
- City Tour Cidade Cabo + Vinhedos (Quartas-feiras e Sábados): sem almoço, 105 USD; e com almoço, 145 USD.

ITI 3570

SAÍDAS
Segundas e Sextas-ferias.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Assistência de língua hispana ao chegar em Johanesburgo e 
Cidade do Cabo.

·  Traslados segundo itinerário.
·  6 pernoites nos hotéis previstos ou similares.
·  Refeições segundo itinerário.
·  Transporte em veículos 4x4 durante o safári em P. Kruger. À 
capacidade máxima dos veículos são 9 pessoas. Transporte 
em carro, minivan ou ônibus, em função do número de 
participantes.

·  Guia acompanhante de língua hispana no parque Kruger. 
Sendo mais de 9 participantes, devido à capacidade 
dos veículos, o guia em espanhol viajará por turnos nos 
diferentes grupos.

·  Seguro de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Passagem de avião Johanesburgo-Cidade do Cabo não 
incluído. Reservar un voo de saída porterior às 19h00. 

·  Ver itinerário 3570-S-Site Descobrindo África do Sul com 
Sun City em nosso site www.specialtours.com. 

·  O preço da Triplo está baseada em 1 Duplo + 1 Single.
·  Ver informações na páginas 245.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Johannesburgo  Metcourt Peermont 3* (Tentação) 
  Indaba  4* (Seleção) 
 D´Orale  5* (Luxo)
Área de Kruguer Bundu Lodge 3* (Tentação) 
 Ingwenyama 3* (Seleção) 
 Country Boutique 5* (Luxo) 
Cidade do Cabo Cape Diamond  3* (Tentação) 
 Fountains / Park Inn 4* (Seleção) 
 Radisson Residence 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

mais antigas da África do Sul, onde degustaremos vinhos. 
Almoço em um restaurante local. Pela tarde, retorno ao 
hotel. Acomodação.

DIA 7 CIDADE DO CABO 
Café da manhã. No horário indicado, traslado ao aeropor-
to. Fim dos nossos serviços. ■

DIA 1 JOHANNESBURGO 
Chegada ao aeroporto. Traslado ao hotel com motorista-
-guia de língua hispana. Resto do dia livre. Acomodação.

DIA 2 JOHANNESBURGO - PARQUE KRUGER MP 
Café da manhã. Saída com motorista-guia de língua his-
pana para o Parque Kruger, via Mpumalanga que possui 
alguma das maravilhas naturais mais fascinantes do mun-
do, sendo por tanto um dos destinos turísticos com mais 
demanda do país. Durante o caminho teremos a oportu-
nidade de ver “Bourke’s Luck Potholes ” no Blyde River 
Canyon, uma das maravilhas naturais da África. Chegada 
à área do Kruger. Jantar e Acomodação.

DIA 3 PARQUE KRUGER MP 
Café da manhã (Piquenique). Saída bem cedinho pela 
estrada para as portas do parque para realizar um dia 
completo de safári fotográfico pelo Parque Nacional 
Kruger para sair com os veículos 4x4 conduzidos por 
guardas motorista-guia experientes de língua hispana 
(sendo mais de 9 participantes, devido à capacidade 
dos veículos, o guia em espanhol viajará por turnos nos 
diferentes grupos). O Kruger é um dos parques naturais 
mais célebres do mundo, figurando entre os maiores e 
mais antigos, próximo de completar um século de exis-
tência. Durante a rota se buscarão os Cinco Grandes (le-
ões, leopardos, elefantes, búfalos e rinocerontes), assim 
como chitas, girafas, hipopótamos e todo tipo de antílo-
pes e animais menores. O parque tem 350 Km2, próximo 
à fronteira com Moçambique. Em torno de 2.000 Km de 
estradas percorrem o interior. Jantar e Acomodação.

DIA 4  PARQUE KRUGER -  
PRETORIA - JOHANNESBURGO   CIDADE DO CABO 

Café da manhã. Saída do parque pela estrada, rea-
lizando durante o caminho uma visita panorâmica de 
Pretória com Church Square e Union Building. Chegada 
ao aeroporto OR Tambo de Johannesburgo e saída en 
voo (aéreo não incluído) a Cidade do Cabo. Chegada 
e traslado do aeroporto da Cidade do Cabo ao hotel. 
Acomodação.

IMPORTANTE: É necessário reservar voo Johannesburgo a 
Cidade do Cabo, a partir de 19.00 horas e desde aeroporto 
OR Tambo, para poder realizar o programa.

DIA 5 CIDADE DO CABO 
Café da manhã. Dia livre, que pode ser aproveitado para 
fazer uma excursão opcional da Península, onde chega-
remos até o Cabo da Boa Esperança, visitando no cami-
nho a Ilha das Focas e uma colônia de pinguins. Almoço 
em um restaurante local. Pela tarde, retorno ao hotel. 
Acomodação.

DIA 6 CIDADE DO CABO 
Café da manhã. Dia livre que poderão fazer uma excursão 
opcional à Cidade do Cabo. Visitaremos o conhecido bair-
ro “Bo Kaap” e seus museus, assim como uma das adegas 

3570

Descobrindo a África do Sul
7 dias / 2 refeições   desde

 760$
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Cataratas Vitória · Zimbábue Cataratas Vitória · Zâmbia

3570-ZI

Extensão  
Cataratas Vitória (Zimbábue)
9 dias / 2 refeições desde

 1.280$

DIA 7 CIDADE DO CABO   CATARATAS VITÓRIA (Zimbábue)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião para Cataratas Vitória (voo não 
incluído). Chegada em Victoria Falls (Zimbábue) e traslado ao hotel com motorista-guia 
de língua hispana. Resto do dia livre para desfrutar deste paraíso natural. Acomodação.

DIA 8 CATARATAS VITÓRIA (Zimbábue)
Café da manhã. Pela manhã faremos a visita das Cataratas Vitória. Espetacular cascata 
do rio Zambezi, localizadas na fronteira entre Zâmbia e Zimbábue. O tamanho destas 
cataratas é quase o dobro das cataratas do Niágara. Pela tarde realização um cruzeiro ao 
entardecer através do rio Zambezi para desfrutar de um esplêndid o pôr do sol. Retorno 
ao hotel. Acomodação.

DIA 9 CATARATAS VITÓRIA (Zimbábue) 
Café da manhã. Dia livre até horário do traslado ao aeroporto de Vitória Falls (Zimbábue) 
para pegar o avião de retorno. Fim dos nossos serviços. ■

OU POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A CHOBE (Bostwana):

3570-ZIC

10 dias / 3 refeições desde
 1.715$

DIA 9 CATARATAS VITÓRIA (Zimbábue) MP
Café da manhã. Excursão de dia inteiro com Almoço ao Parque Nacional de Chobe, o 
segundo maior de Botswana. Incluído passeio em barco e safári 4x4 onde poderemos ver 
inúmeros animais, principalmente elefantes. Retorno para Cataratas Vitória. Acomodação.

DIA 10 CATARATAS VITÓRIA (Zimbábue) 
Café da manhã. Dia livre até horário do traslado ao aeroporto de Vitória Falls (Zimbábue) 
para pegar o avião de retorno. Fim dos nossos serviços. ■

3570-ZA

Extensão  
Cataratas Vitória (Zâmbia)
9 dias / 2 refeições desde

 1.500$

DIA 7 CIDADE DO CABO   CATARATAS VITÓRIA (Zâmbia)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião para Cataratas Vitória (voo 
não incluído). Chegada em Livingstone (Zâmbia) e traslado ao hotel com motorista-guia 
de língua hispana. Resto do dia livre para desfrutar deste paraíso natural. Acomodação.

DÍA 8 CATARATAS VITÓRIA (Zâmbia)
Café da manhã. Pela manhã faremos a visita das Cataratas Victoria. Espetacular cascata 
do rio Zambezi, localizadas na fronteira entre Zâmbia e Zimbábue. O tamanho destas 
cataratas é quase o dobro das cataratas do Niágara. Pela tarde realização um cruzeiro ao 
entardecer através do rio Zambezi para desfrutar de um esplêndido pôr do sol. Retorno 
ao hotel. Acomodação.

DÍA 9 CATARATAS VITÓRIA (Zâmbia) 
Café da manhã. No horário combinado, traslado ao aeroporto de Livingstone (Zâmbia) 
para pegar o avião de retorno. Fim dos nossos serviços. ■

OU POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A CHOBE (Bostwana):

3570-ZAC

10 dias / 3 refeições desde
 1.975$

DIA 9 CATARATAS VITÓRIA (Zâmbia) MP
Café da manhã. Excursão de dia inteiro com Almoço ao Parque Nacional de Chobe, o 
segundo maior de Botswana. Incluído passeio em barco e safári 4x4 onde poderemos ver 
inúmeros animais, principalmente elefantes. Retorno para Cataratas Vitória. Acomodação. 

DIA 10 CATARATAS VITÓRIA (Zâmbia) 
Café da manhã. No horário combinado, traslado ao aeroporto de Livingstone (Zâmbia) 
para pegar o avião de retorno. Fim dos nossos serviços. ■

SAÍDAS
Segundas e Sextas-feiras.

NOSSO PREÇO INCLUI
Todo o incluído no itinerário 3570 e adicionalmente:
·  2 / 3 pernoites nos hotéis previstos ou similares em função 
do itinerário escolhido. 

·  Traslados e refeições segundo itinerário. 
·  Guias locais de língua hispana para às visitas incluidas.
·  Cruzeiro ao entardecer pelo rio Zambeze.

OBSERVAÇÕES
·  Voo Cidade do Cabo-Cataratas Vitória (Zimbábue ou 
Zâmbia) não incluídos.

·  O preço da Triplo está baseada em 1 Duplo + 1 Single.
·  Ver informações na páginas 245.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Zimbábue Kingdom / Elephant Hill 3*S (Tentação) 
 Vitória Falls Safári Lodge 4*S (Seleção) 
 Vitória Falls Hotel 5* (Luxo)
Zâmbia Avani Vitória Falls 3*S (Tentação) 
 Avani Vitória Falls 3*S (Seleção) 
 Royal Livingstone 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

3570-ZI - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 13 Dezembro 2019 1.280 1.445 1.760
16 ao 23 Dezembro 2019 1.330 1.485 1.810
Itinerário 3570-ZIC:
• 1 Abril ao 13 Dezembro 2019 1.715 1.915 2.280
• 16 ao 23 Dezembro 2019 1.770 1.955 2.330

3570-ZI - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 24 Junho 2019 1.620 1.770 2.060
1 Julho ao 13 Dezembro 2019 1.665 1.830 2.130
16 ao 23 Dezembro 2019 1.705 1.870 2.175
Itinerário 3570-ZIC:
• 1 Abril ao 13 Dezembro 2019 1.850 2.070 2.465
• 16 ao 23 Dezembro 2019 1.895 2.110 2.505
Iti.3570-ZIC Descubriendo África do Sul com Cataratas Vitória 
(Zimbábue) e Chobe em Produto Seleção, está previsto e sólo 
opera com hoteles Kingdom / Elephant Hill. El hotel Vitória Falls 
Safári Lodge (Seleção), sólo está disponible para el iti. 3570 
Descubriendo África do Sul e Cataratas Vitória (Zimbábue).

3570-ZI - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 13 Dezembro 2019 1.905 2.245 2.935
16 ao 23 Dezembro 2019 1.945 2.290 2.975
Itinerário 3570-ZIC:
• 1 Abril ao 13 Dezembro 2019 2.525 2.965 3.840
• 16 ao 23 Dezembro 2019 2.570 3.005 3.880

3570-ZA - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 13 Dezembro 2019 1.500 1.745 2.235
16 ao 23 Dezembro 2019 1.655 1.955 2.560
Itinerário 3573-ZAC:
• 1 Abril ao 13 Dezembro 2019 1.975 2.245 2.755
• 16 ao 23 Dezembro 2019 2.165 2.465 3.080

3570-ZA - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 13 Dezembro 2019 1.635 1.905 2.425
16 ao 23 Dezembro 2019 1.780 2.110 2.735
Itinerário 3573-ZAC:
• 1 Abril ao 13 Dezembro 2019 2.110 2.400 2.945
• 16 ao 23 Dezembro 2019 2.290 2.610 3.255

3570-ZA - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 13 Dezembro 2019 2.495 2.995 4.055
16 ao 23 Dezembro 2019 2.650 3.265 4.480
Itinerário 3573-ZAC:
• 1 Abril ao 13 Dezembro 2019 2.340 2.685 3.360
• 16 ao 23 Dezembro 2019 2.515 2.900 3.670
Iti. 3570-ZAC Descubriendo África do Sul com Cataratas Vitória 
(Zâmbia) e Chobe em Produto Luxo está previsto e sólo opera 
com el hotel Avani Vitória Falls. El hotel Royal Livingston (Luxo) 
sólo está disponible para Iti. 3570-ZA Descubriendo África do 
Sul e Cataratas Vitória (Zâmbia). 



262

Fauna selvagem (elefantes) · África

Panorâmica Blyde River Canyon · África do Sul

Parque Kruger

Johannesburgo

Cidade do Cabo

ÁFRICA DO SUL

Pretoria

4

1

2

ITI 3573

SAÍDAS
Terças-feiras.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas. 
·  Traslados conforme itinerário. 
·  Assistência de lingua hispana na chegada a Cidade do Cabo
·  7 pernoites nos h otéis previstos ou similares. 
·  Refeições conforme itinerário. 
·  Guia acompanhante de língua hispana no parque Kruger. 
Sendo mais de 9 participantes, devido à capacidade 
dos veículos, o guia em espanhol viajará por turnos nos 
diferentes grupos. 

·  Seguro de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Voo Cidade do Cabo-Johannesburgo não incluído.  
·  IMPORTANTE: É necessário reservar voo Cidade do Cabo a 
Johannesburgo (aeroporto OR Tambo) em siguentes voos: 
SA378 (05:45/07:40) ou SA302 (06:00/07:55). 

·  Preço de Triple base a 1 Duplo + 1 Single.
·  Ver informações na página 245.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
C. do Cabo Cape Diamond 3* (Tentação) 
 Fountains / Holiday Inn 4* (Seleção) 
 Radisson Blue Cape Town 5* (Luxo)
Parque Kruguer Bundu Lodge 3* (Tentação) 
 Ingwenyama 3* (Seleção) 
 Country Boutique 5* (Luxo)
Johannesburgo Peermont Metcourt 3* (Tentação) 
 Indaba 4* (Seleção) 
 D´Orale Grande 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

com motorista / guia de fala hispana, para o área do Par-
que Nacional Kruger, via Mpumalanga, que possui alguma 
das maravilhas naturais mais fascinantes do mun do, sen-
do por tanto um dos destinos turísticos com mais deman-
da do país. Durante o caminho teremos a oportu nidade 
de ver “Bourke’s Luck Potholes ” no Blyde River Canyon, 
uma das maravilhas naturais da África. Chegada à área do 
Kruger. Jantar e Acomodação.

IMPORTANTE: É necessário reservar voo Cidade do CAbo 
a Johannesburgo (aeroporto OR Tambo) em siguentes 
voos: SA378 (05:45/07:40) o SA302 (06:00/07:55).

DIA 6 DOM PARQUE KRUGER MP
Café da manhã (Piquenique). Saída bem cedinho pela es-
trada para as portas do parque para realizar um dia com-
pleto de safári fotográfico pelo Parque Nacional Kruger 
para sair com os veículos 4x4 conduzidos por guardas 
motorista-guia experientes de língua hispana (sendo mais 
de 9 participantes, devido à capacidade dos veículos, o 
guia em espanhol viajará por turnos nos diferentes gru-
pos). O Kruger é um dos parques naturais mais célebres 
do mundo, figurando entre os maiores e mais antigos, 
próximo de completar um século de existência. Durante a 
rota se buscarão os Cinco Grandes (leões, leopardos, ele-
fantes, búfalos e rinocerontes), assim como chitas, girafas, 
hipopótamos e todo tipo de antílopes e animais menores. 
O parque tem 350 Km2, próximo à fronteira com Moçam-
bique. Em torno de 2.000 Km de estradas percorrem o 
interior. Jantar e Acomodação.

DIA 7 SEG PARQUE KRUGER - PRETORIA - JOHANNESBURGO 
Café da manhã. Saída do parque pela estrada, realizan-
do durante o caminho uma visita panorâmica de Pretória 
com Church Square e Union Building. Chegada ao Johan-
nesburgo. Acomodação. 

DIA 8 TER JOHANNESBURGO
Café da manhã. No horário indicado, traslado ao aeropor-
to. Fim dos nossos serviços. ■

DIA 1 TER CIDADE DO CABO
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel com guia / con-
dutor em espanhol. Acomodação.

DIA 2 QUA CIDADE DO CABO
Café da manhã. Dia livre, que poderão fazer uma excursão 
opcional à Cidade do Cabo. Visitaremos o conhecido bair-
ro “Bo Kaap” e seus museus, assim como uma das adegas 
mais antigas da África do Sul, onde degustaremos vinhos. 
Almoço em um restaurante local. Pela tarde, retorno ao 
hotel. Acomodação.

DIA 3 QUI CIDADE DO CABO
Café da manhã. Dia livre para percorrer esta dinâmica 
cidade conhecida como “the MotherCity” caminhar pelo 
Waterfront e desfrutar da gastronomia em algum de seus 
numerosos restaurantes, a cidade velha e o bairro de 
Woodstock e o mercadillo Old Mill Biscuit. Acomodação.

DIA 4 SEX CIDADE DO CABO
Café da manhã. Dia livre, que pode ser aproveitado para 
fazer uma excursão opcional da Península, onde chega-
remos até o Cabo da Boa Esperança, visitando no cami-
nho a Ilha das Focas e uma colônia de pinguins. Almoço 
em um restaurante local. Pela tarde, retorno ao hotel. 
Acomodação.

DIA 5 SÁB C. CABO   JOHANNESBURGO - P. KRUGER MP
Café da manhã (tipo picnic). Traslado ao aeroporto para 
sair em voo (aéreo não incluído) a OR Tambo de Johan-
nesburgo, Chegada e, às 08:15 horas, saída por estrada, 

3573

África do Sul Essencial
8 dias / 2 refeições   desde

 855$

3573 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
2 Abril ao 10 Dezembro 2019 855 955 1.145 990 1.100 1.350 1.270 1.455 1.840
17 ao 31 Dezembro 2019 895 1.000 1.195 1.070 1.195 1.435 1.310 1.500 1.880
Consultar suplemento 1 pax viajando só.
Suplementos excursões opcionais por pessoa:
- Cabo Boa Esperança (Terças e Sextas-feiras): sem almoço, 135 USD; e com almoço, 175 USD.
- City Tour Cidade Cabo + Vinhedos (Quartas-feiras e Sábados): sem almoço, 105 USD; e com almoço, 145 USD.
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Cataratas Vitória · Zimbábue Cataratas Vitória · Zâmbia

3573-ZI - PREÇOS EM USD POR PAX TENTACIÓN

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 Abril ao 10 Dezembro 2019 1.375 1.550 1.880
17 ao 24 Dezembro 2019 1.415 1.590 1.935
Itinerário 3573-ZIC:
• 2 Abril ao 10 Dezembro 2019 1.810 2.020 2.400
• 17 ao 24 Dezembro 2019 1.895 2.060 2.455

3573-ZI - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 Abril ao 10 Dezembro 2019 1.760 1.925 2.280
17 ao 24 Dezembro 2019 1.840 2.020 2.360
Itinerário 3573-ZIC:
• 2 Abril ao 18 Junho 2019 1.945 2.165 2.610
• 15 Junho ao 24 Dezembro 2019 2.030 2.255 2.695
Iti. 3570-ZIC Descubriendo África do Sul com Cataratas Vitória 
(Zimbábue) e Chobe em Produto Seleção, está previsto e sólo 
opera com hoteles Kingdom / Elephant Hill. El hotel Vitória Falls 
Safári Lodge (Seleção), sólo está disponible para el iti. 3570 
Descubriendo África do Sul e Cataratas Vitória (Zimbábue).

3573-ZI - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 Abril ao 10 Dezembro 2019 2.050 2.415 3.150
17 ao 24 Dezembro 2019 2.090 2.455 3.195
Itinerário 3573-ZIC:
• 2 Abril ao 18 Junho 2019 2.675 3.130 4.055
• 25 Junho ao 24 Dezembro 2019 2.715 3.170 4.100

3573-ZA - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril al 10 Dezembro 2019 1.725 1.995 2.570
17 Dezembro 2019 1.860 2.195 2.840
24 Dezembro 2019 2.310 2.870 3.975
Itinerário 3573-ZAC:
• 1 Abril ao 10 Dezembro 2019 2.205 2.495 3.090
• 17 Dezembro 2019 2.290 2.590 3.170
• 24 Dezembro 2019 2.425 2.765 3.440

3573-ZA - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 24 Setembro 2019 2.640 3.160 4.275
1 Octubre ao 10 Dezembro 2019 2.570 3.060 4.065
17 ao 24 Dezembro 2019 2.800 3.430 4.700
Itinerário 3573-ZAC:
• 1 Abril ao 10 Dezembro 2019 2.485 2.850 3.580
• 17 ao 24 Dezembro 2019 2.660 3.070 3.890
Iti. 3573-ZAC Descubriendo África do Sul com Cataratas Vitória 
(Zâmbia) e Chobe em Produto Luxo está previsto e sólo opera 
com el hotel Avani Vitória Falls. El hotel Royal Livingston 
(Luxo) sólo está disponible para iti. 3573- ZA Descubriendo 
África do Sul e Cataratas Vitória (Zâmbia). 

3573-ZA - PREÇOS EM USD POR PAX TENTACIÓN

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 Abril ao 10 Dezembro 2019 1.590 1.850 2.360
17 Dezembro del 2019 1.735 2.060 2.685
24 Dezembro 2019 2.130 2.675 3.735
Itinerário 3573-ZAC:
• 2 Abril ao 10 Dezembro 2019 2.070 2.350 2.880
• 17 Dezembro 2019 2.110 2.390 2.935
• 24 Dezembro 2019 2.245 2.570 3.205

3573-ZI

Extensão  
Cataratas Vitória (Zimbábue)
10 dias / 2 refeições desde

 1.375$

DIA 8 TER JOHANNESBURGO   CATARATAS VITÓRIA (Zimbábue)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião para Cataratas Vitória (voo não 
incluído). Chegada em Victoria Falls (Zimbábue) e traslado ao hotel com motorista-guia 
de língua hispana. Resto do dia livre para desfrutar deste paraíso natural. Acomodação.

DIA 9 QUA CATARATAS VITÓRIA (Zimbábue)
Café da manhã. Pela manhã faremos a visita das Cataratas Vitória. Espetacular cascata 
do rio Zambezi, localizadas na fronteira entre Zâmbia e Zimbábue. O tamanho destas 
cataratas é quase o dobro das cataratas do Niágara. Pela tarde realização um cruzeiro ao 
entardecer através do rio Zambezi para desfrutar de um esplêndid o pôr do sol. Retorno 
ao hotel. Acomodação.

DIA 10 QUI CATARATAS VITÓRIA (Zimbábue) 
Café da manhã. Dia livre até horário do traslado ao aeroporto de Vitória Falls (Zimbábue) 
para pegar o avião de retorno. Fim dos nossos serviços. ■

OU POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A CHOBE (Bostwana):

3573-ZIC

11 dias / 3 refeições desde
 1.810$

DIA 10 QUI CATARATAS VITÓRIA (Zimbábue) MP
Café da manhã. Excursão de dia inteiro com Almoço ao Parque Nacional de Chobe, o 
segundo maior de Botswana. Incluído passeio em barco e safári 4x4 onde poderemos ver 
inúmeros animais, principalmente elefantes. Retorno para Cataratas Vitória. Acomodação.

DIA 11 SEX CATARATAS VITÓRIA (Zimbábue) 
Café da manhã. Dia livre até horário do traslado ao aeroporto de Vitória Falls (Zimbábue) 
para pegar o avião de retorno. Fim dos nossos serviços. ■

3573-ZA

Extensão  
Cataratas Vitória (Zâmbia)
10 dias / 2 refeições desde

 1.590$

DIA 8 TER JOHANNESBURGO   CATARATAS VITÓRIA (Zâmbia)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião para Cataratas Vitória (voo 
não incluído). Chegada em Livingstone (Zâmbia) e traslado ao hotel com motorista-guia 
de língua hispana. Resto do dia livre para desfrutar deste paraíso natural. Acomodação.

DÍA 9 QUA CATARATAS VITÓRIA (Zâmbia)
Café da manhã. Pela manhã faremos a visita das Cataratas Victoria. Espetacular cascata 
do rio Zambezi, localizadas na fronteira entre Zâmbia e Zimbábue. O tamanho destas 
cataratas é quase o dobro das cataratas do Niágara. Pela tarde realização um cruzeiro ao 
entardecer através do rio Zambezi para desfrutar de um esplêndido pôr do sol. Retorno 
ao hotel. Acomodação.

DÍA 10 QUI CATARATAS VITÓRIA (Zâmbia) 
Café da manhã. No horário combinado, traslado ao aeroporto de Livingstone (Zâmbia) 
para pegar o avião de retorno. Fim dos nossos serviços. ■

OU POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A CHOBE (Bostwana):

3573-ZAC

11 dias / 3 refeições desde
 2.070$

DIA 10 QUI CATARATAS VITÓRIA (Zâmbia) MP
Café da manhã. Excursão de dia inteiro com Almoço ao Parque Nacional de Chobe, o 
segundo maior de Botswana. Incluído passeio em barco e safári 4x4 onde poderemos ver 
inúmeros animais, principalmente elefantes. Retorno para Cataratas Vitória. Acomodação. 

DIA 11 SEX CATARATAS VITÓRIA (Zâmbia) 
Café da manhã. No horário combinado, traslado ao aeroporto de Livingstone (Zâmbia) 
para pegar o avião de retorno. Fim dos nossos serviços. ■

SAÍDAS
Terças-feiras.

NOSSO PREÇO INCLUI
Todo o incluído no itinerário 3573 e adicionalmente:
·  2 / 3 pernoites nos hotéis previstos ou similares em função 
do itinerário escolhido. 

·  Traslados e refeições segundo itinerário. 
·  Guias locais de língua hispana para às visitas incluidas.
·  Cruzeiro ao entardecer pelo rio Zambeze.

OBSERVAÇÕES
·  Voo Johannesburgo-Cataratas Vitória (Zimbábue ou 
Zâmbia) não incluído.

·  O preço da Triplo está baseada em 1 Duplo + 1 Single.
·  Ver informações na página 245.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Zimbábue Kingdom/ Elephant Hill 3*S (Tentação) 
 Vitória Falls Safári Lodge 4*S (Seleção) 
 Vitória Falls Hotel 5* (Luxo)
Zâmbia Avani Vitória Falls 3*S (Tentação) 
 Avani Vitória Falls 3*S (Seleção) 
 Royal Livingstone 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.
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ITI 3571

SAÍDAS
Segundas-feiras.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Assistência de língua hispana ao chegar em Johanesburgo e 
Cidade do Cabo.

·  Traslados segundo itinerário.
·  6 pernoites nos hotéis previstos ou similares.
·  Refeições segundo itinerário.
·  Transporte em veículos 4x4 durante o safári em P. Kruger.  
À capacidade máxima dos veículos são 9 pessoas. 
Transporte em carro, minivan ou ônibus, em função do 
número de participantes.

·  Guia acompanhante de língua hispana no parque Kruger. 
Sendo mais de 9 participantes, devido à capacidade 
dos veículos, o guia em espanhol viajará por turnos nos 
diferentes grupos.

·  Seguro de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Passagem de avião Johanesburgo-Cidade do Cabo não 
incluído.

·  Ver itinerário 3571-B África do Sul em Reserva Privativa  
com voo Johannesburgo-Cidade do Cabo em nosso  
site www.specialtours.com. 

·  Ver itinerário 3571-S-Web Africa do Sul em reserva privada 
com Sun City em nosso site www.specialtours.com.

·  Ver informações na páginas 245.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Johannesburgo Indaba 4* (Seleção)
Área de Kruger Moditlo Game Lodge 4* (Seleção)
Cidade do Cabo Park Inn Foreshore 4* (Seleção)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

DIA 4 QUI  R. PRIVATIVA - JOHANESBURGO   C. DO CABO MP
Café da manhã (Piquenique). Saída bem cedinho para 
realizar um safári fotográfico pela reserva privativa. Saída 
do parque pela estrada até o aeroporto de Johanesburgo 
OR Tambo para embarcar para Cidade do Cabo (aéreo não 
incluído, é necessário reservar voo das 19h ou posterior). 
Chegada e traslado do aeroporto da Cidade do Cabo ao 
hotel. Acomodação.

IMPORTANTE: É necessário reservar voo Johannesburgo a 
Cidade do Cabo, a partir de 19.00 horas e desde aeroporto 
OR Tambo, para poder realizar o programa. 

DIA 5 SEX CIDADE DO CABO
Café da manhã. Dia livre, que pode ser aproveitado para 
fazer uma excursão opcional da Península, onde chega-
remos até o Cabo da Boa Esperança, visitando no cami-
nho a Ilha das Focas e uma colônia de pinguins. Almoço 
em um restaurante local. Pela tarde, retorno ao hotel. 
Acomodação.

DIA 6 SÁB CIDADE DO CABO
Café da manhã. Dia livre, que poderão fazer uma excursão 
opcional à Cidade do Cabo. Visitaremos o conhecido bair-
ro “Bo Kaap” e seus museus, assim como uma das adegas 
mais antigas da África do Sul, onde degustaremos vinhos. 
Almoço em um restaurante local. Pela tarde, retorno ao 
hotel. Acomodação.

DIA 7 DOM CIDADE DO CABO
Café da manhã. No horário indicado, traslado ao aeropor-
to. Fim dos nossos serviços.  ■

DIA 1 SEG JOHANNESBURGO 
Chegada ao aeroporto. Traslado ao hotel com motorista-
-guia de língua hispana. Resto do dia livre. Acomodação.

DIA 2 TER  JOHANNESBURGO  
- RESERVA PRIVATIVA (Área Kruguer) MP 

Café da manhã. Saída com motorista-guia de língua his-
pana para o Parque Kruger, via Mpumalanga que possui 
alguma das maravilhas naturais mais fascinantes do mun-
do, sendo por tanto um dos destinos turísticos com mais 
demanda do país. Durante o caminho teremos a oportu-
nidade de ver “Bourke’s Luck Potholes” no Blyde River 
Canyon, uma das maravilhas naturais da África. Chegada 
à área do Kruger. Jantar e Acomodação.

DIA 3 QUA RESERVA PRIVATIVA (Área Kruguer) PC
Café da manhã (Piquenique). Saída bem cedinho para 
realizar um safári fotográfico pela reserva privativa. Re-
gresso ao Lodge e templo livre até a hora do Almoço. Pela 
tarde saía para realizar um safári fotográfico no Parque 
Nacional Kruger em veículos 4x4 conduzidos por guardas 
motorista-guia experientes de língua hispana (sendo mais 
de 9 participantes, devido à capacidade dos veículos, o 
guia em espanhol viajará por turnos nos diferentes gru-
pos). O Kruger é um dos parques naturais mais célebres 
do mundo, figurando entre os maiores e mais antigos, 
próximo de completar um século de existência. Durante a 
rota se buscarão os Cinco Grandes (leões, leopardos, ele-
fantes, búfalos e rinocerontes), assim como chitas, girafas, 
hipopótamos e todo tipo de antílopes e animais menores. 
Jantar e Acomodação.

3571

África do Sul em Reserva Privada
7 dias / 4 refeições   desde

 1.445$

3571 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 23 Setembro 2019 1.445 1.600 1.905
27 Setembro ao 13 Dezembro 2019 1.500 1.655 1.985
16 ao 24 Dezembro 2019 1.655 1.810 2.140
Consultar suplemento 1 pax viajando só.
Suplementos excursões opcionais por pessoa:
-  Cabo Boa Esperança (Terças e Sextas-feiras):  

sem almoço, 130 USD; e com almoço, 170 USD.
-  City Tour Cidade Cabo + Vinhedos (Quartas-feiras e Sábados):  

sem almoço, 100 USD; e com almoço, 140 USD.
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Cataratas Vitória · Zimbábue Cataratas Vitória · Zâmbia

3571-ZI - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 23 Setembro 2019 2.215 2.425 2.830
27 Septiembre ao 13 Dezembro 2019 2.265 2.475 2.910
16 ao 23 Dezembro 2019 2.425 2.630 3.070
Itinerário 3571-ZIC:
• 1 Abril ao 23 Setembro 2019 2.400 2.660 3.160
• 27 Setembro ao 13 Dezembro 2019 2.455 2.715 3.245
• 16 ao 23 Dezembro 2019 2.610 2.870 3.400

3571-ZI - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 23 Setembro 2019 2.225 2.560 3.215
27 Setembro ao 13 Dezembro 2019 2.280 2.610 3.295
16 ao 23 Dezembro 2019 2.435 2.765 3.455
Itinerário 3571-ZIC:
• 1 Abril ao 23 Setembro 2019 2.850 3.275 4.120
• 27 Setembro ao 13 Dezembro 2019 2.900 3.330 4.200
• 16 ao 23 Dezembro 2019 3.060 3.485 4.360

3571-ZI

Extensão  
Cataratas Vitória (Zimbábue)
9 dias / 4 refeições desde

 2.215$

DIA 7 CIDADE DO CABO   CATARATAS VITÓRIA (Zimbábue)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião para Cataratas Vitória (voo não 
incluído). Chegada em Victoria Falls (Zimbábue) e traslado ao hotel com motorista-guia 
de língua hispana. Resto do dia livre para desfrutar deste paraíso natural. Acomodação.

DIA 8 CATARATAS VITÓRIA (Zimbábue)
Café da manhã. Pela manhã faremos a visita das Cataratas Vitória. Espetacular cascata 
do rio Zambezi, localizadas na fronteira entre Zâmbia e Zimbábue. O tamanho destas 
cataratas é quase o dobro das cataratas do Niágara. Pela tarde realização um cruzeiro ao 
entardecer através do rio Zambezi para desfrutar de um esplêndid o pôr do sol. Retorno 
ao hotel. Acomodação.

DIA 9 CATARATAS VITÓRIA (Zimbábue) 
Café da manhã. Dia livre até horário do traslado ao aeroporto de Vitória Falls (Zimbábue) 
para pegar o avião de retorno. Fim dos nossos serviços. ■

OU POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A CHOBE (Bostwana):

3571-ZIC

10 dias / 5 refeições desde
 2.400$

DIA 9 CATARATAS VITÓRIA (Zimbábue) MP
Café da manhã. Excursão de dia inteiro com Almoço ao Parque Nacional de Chobe, o 
segundo maior de Botswana. Incluído passeio em barco e safári 4x4 onde poderemos ver 
inúmeros animais, principalmente elefantes. Retorno para Cataratas Vitória. Acomodação.

DIA 10 CATARATAS VITÓRIA (Zimbábue) 
Café da manhã. Dia livre até horário do traslado ao aeroporto de Vitória Falls (Zimbábue) 
para pegar o avião de retorno. Fim dos nossos serviços. ■

3571-ZA

Extensão  
Cataratas Vitória (Zâmbia)
9 dias / 4 refeições desde

 2.185$

DIA 7 CIDADE DO CABO   CATARATAS VITÓRIA (Zâmbia)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião para Cataratas Vitória (voo 
não incluído). Chegada em Livingstone (Zâmbia) e traslado ao hotel com motorista-guia 
de língua hispana. Resto do dia livre para desfrutar deste paraíso natural. Acomodação.

DÍA 8 CATARATAS VITÓRIA (Zâmbia)
Café da manhã. Pela manhã faremos a visita das Cataratas Victoria. Espetacular cascata 
do rio Zambezi, localizadas na fronteira entre Zâmbia e Zimbábue. O tamanho destas 
cataratas é quase o dobro das cataratas do Niágara. Pela tarde realização um cruzeiro ao 
entardecer através do rio Zambezi para desfrutar de um esplêndido pôr do sol. Retorno 
ao hotel. Acomodação.

DÍA 9 CATARATAS VITÓRIA (Zâmbia) 
Café da manhã. No horário combinado, traslado ao aeroporto de Livingstone (Zâmbia) 
para pegar o avião de retorno. Fim dos nossos serviços. ■

OU POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A CHOBE (Bostwana):

3571-ZAC

10 dias / 5 refeições desde
 2.660$

DIA 9 CATARATAS VITÓRIA (Zâmbia) MP
Café da manhã. Excursão de dia inteiro com Almoço ao Parque Nacional de Chobe, o 
segundo maior de Botswana. Incluído passeio em barco e safári 4x4 onde poderemos ver 
inúmeros animais, principalmente elefantes. Retorno para Cataratas Vitória. Acomodação. 

DIA 10 CATARATAS VITÓRIA (Zâmbia) 
Café da manhã. No horário combinado, traslado ao aeroporto de Livingstone (Zâmbia) 
para pegar o avião de retorno. Fim dos nossos serviços. ■

SAÍDAS
Segundas-feiras.

NOSSO PREÇO INCLUI
Todo o incluído no itinerário 3571 e adicionalmente:
·  2 / 3 pernoites nos hotéis previstos ou similares em função 
do itinerário escolhido.

·  Traslados conforme itinerário.
·  Refeições conforme itinerário.
·  Guias locais de língua hispana para às visitas incluidas.
·  Cruzeiro ao entardecer pelo rio Zambeze.

OBSERVAÇÕES
·  Para a extensão a Cataratas Victoria (Zâmbia) e Chobe, só 
estará disponível o hotel Avani Zambezi Sun.

·  O preço da Triplo está baseada em 1 Duplo + 1 Single.
·  Voo Cidade do Cabo-Cataratas Victória (Zimbábue ou 
Zâmbia) não incluídos.

·  Ver informações na página 245.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Zimbábue Vitória Safári Lodge / Elephant Hill 3*S (Seleção) 
 Vitória Falls Hotel 5* (Luxo)
Zâmbia Avani Vitória Falls 3*S (Seleção) 
 Royal Livingstone 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

3571-ZA - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 23 Setembro 2019 2.185 2.495 3.120
27 Setembro ao 13 Dezembro 2019 2.235 2.550 3.205
16 Dezembro 2019 2.390 2.705 3.360
20 al 23 Dezembro 2019 2.495 2.870 3.630
Itinerário 3571-ZAC:
• 1 Abril ao 23 Dezembro 2019 2.660 2.995 3.640
• 27 Setembro ao 13 Dezembro 2019 2.715 3.045 3.725
• 16 Dezembro 2019 2.870 3.205 3.880
• 20 ao 23 Dezembro 2019 3.005 3.380 4.150

3571-ZA - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 23 Setembro 2019 2.820 3.305 4.150
27 Setembro ao 13 Dezembro 2019 2.870 3.360 4.420
16 ao 23 Dezembro 2019 3.140 3.745 4.960
Itinerário 3571-ZAC:
• 1 Abril ao 23 Setembro 2019 2.660 2.995 3.640
• 27 Setembro ao 13 Dezembro 2019 2.715 3.045 3.725
• 16 Dezembro 2019 2.870 3.205 3.880
• 20 ao 23 Dezembro 2019 3.005 3.380 4.150
Iti. 3571-ZAC África do Sul em Reserva Privada com Cataratas 
Vitória (Zâmbia) e Chobe em Produto Luxo está previsto e sólo 
opera com el hotel Avani Vitória Falls. El hotel Royal Livingston 
(Luxo), sólo está disponible para el iti. 3574 África do Sul em 
Reserva Privada e Cataratas Vitória (Zâmbia). 
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3585 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 30 Setembro 2019 1.620 1.685 1.925 1.715 1.790 2.130 2.155 2.360 2.830
7 Outubro ao 9 Dezembro 2019 1.620 1.685 1.925 1.790 1.860 2.215 2.280 2.495 3.005
16 ao 30 Dezembro 2019 1.665 1.725 1.965 1.790 1.860 2.215 2.280 2.495 3.005
Consultar suplemento 1 pax viajando só.
Suplementos excursões opcionais por pessoa:
-  Cabo Boa Esperança (Terças e Sextas-feiras): sem almoço, 135 USD; e com almoço, 175 USD.
-  City Tour Cidade Cabo + Vinhedos (Quartas-feiras e Sábados): sem almoço, 105 USD; e com almoço, 145 USD.

ITI 3585

SAÍDAS
Segundas-feiras.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas. 
·  Assistência de língua hispana ao chegar em Johanesburgo. 
·  Traslados conforme itinerário. 
·  9 pernoites nos hotéis previstos ou similares.  
·  Refeições conforme itinerário. 
·  Transporte em veículos 4x4 durante o safári em P. Kruger.  
À capacidade máxima dos veículos são 9 pessoas. 
Transporte em carro, minivan ou ônibus, em função  
do número de participantes. 

·  Guia acompanhante de língua hispana no parque Kruger. 
Sendo mais de 9 participantes, devido à capacidade 
dos veículos, o guia em espanhol viajará por turnos nos 
diferentes grupos. 

·  Seguro de viagem. 

OBSERVAÇÕES
·  Voos Johannesburgo-Cidade do Cabo não incluídos
·  Ver itinerário 3585-S-Site O Melhor de África do Sul com Sun 
City em nosso site www.specialtours.com.

·  O preço da Triplo está baseada em 1 Duplo + 1 Single.
·  Ver informações na página 245.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Johannesburgo Peermont Metcourt 3* (Tentação)  
  Indaba 4* (Seleção) 
 De Orale Grande 5* (Luxo) 
Área Kruguer Greenway Woods 3* (Tentação) 
 Ingwenyama 3* (Seleção) 
 Country Boutique 5* (Luxo) 
Knysna The Graywood 3* (Tentação) 
 Knysna Log Inn 4* (Seleção) 
 The Rex Hotel 4* (Luxo) 
Oudtshoorn The Tumberry 4* (Tentação) 
 Hlangana Lodge 4* (Seleção) 
 The Rosenhof / Surval 5* (Luxo) 
C. do Cabo Lady Hamilton 3* (Tentação) 
 Fountains/ Holiday Inn 4* (Seleção) 
 Radisson Residence 5* (Luxo) 
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

DIA 7 DOM CIDADE DO CABO - OUDTSHOORN MP
Café da manhã. Saída pela estrada para o povoado de 
Oudtshoorn, no coração da famosa Rota Jardim. Esta rota 
une Port Elizabeth com a maravilhosa Cidade do Cabo, e 
entre as duas, encontram-se imponentes paisagens e uma 
diversidade de povos pintorescos e pontos de interesse 
turístico que fazem que toda a rota ofereça infinidad de 
possibilidades para desfrutar de uma viagem fascinante. 
Na chegada, visita das cavernas de Cango, uma das mara-
vilhas naturais com formações de estalactites e estalagmi-
tes nas profundezas da cadeia montanhosa de Swartberg. 
A continuação, visita de uma fazenda de avestruz, onde 
teremos a oportunidade de conhecer mais sobre estas fa-
mosas aves, cujas plumas, a finais do século XIX estavam 
muito valorizadas e por elas se pagava um preço similar 
ao diamante, feito pelo qual foi denominada “ouro bran-
co”. Almoço. Traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 8 SEG OUDTSHOORN - KNYSNA 
Café da manhã. Saída para Knysna, com visita durante o 
caminho ao Parque Nacional de Tsitsikama, um bosque 
tropical de tipo selvático. Chegada a Knysna. Acomdação.

DIA 9 TER KNYSNA - CIDADE DO CABO 
Café da manhã. Saída pela estrada para a Cidade do Cabo, 
através da aldeia dos pescadores de Hermanus, onde po-
deremos contemplar as baleias (somente de Julho a No-
vembro). Acomodação.

DIA 10 QUA CIDADE DO CABO 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços. ■

DIA 1 SEG JOHANNESBURGO 
Chegada ao aeroporto. Traslado ao hotel com motorista -
-guia de língua hispana. Resto do dia livre. Acomodação.

DIA 2 TER JOHANNESBURGO - ÁREA PARQUE KRUGER MP
Café da manhã. Saída com motorista-Guia de língua his-
pana para o Parque Kruger, via Mpumalanga. Durante o 
caminho teremos a oportu nidade de ver “Bourke’s Luck 
Potholes ” no Blyde River Canyon, uma das maravilhas 
naturais da África. Chegada à área do Kruger. Jantar e 
Acomodação.

DIA 3 QUA ÁREA PARQUE KRUGER MP
Café da manhã (Piquenique). Saída bem cedinho pela 
estra da para as portas do parque para realizar um dia 
completo de safári fotográfico pelo Parque Nacional Kru-
ger para sair com os veículos 4x4 conduzidos por guardas 
motorista-guia experientes de língua hispana (sendo mais 
de 9 participan tes, devido à capacidade dos veículos, o 
guia em espanhol viajará por turnos nos diferentes gru-
pos). O Kruger é um dos parques naturais mais célebres 
do mundo, figurando entre os maiores e mais antigos, 
próximo de completar um século de existência. Durante a 
rota se buscarão os Cinco Grandes (leões, leopardos, ele-
fantes, búfalos e rinocerontes), assim como chitas, girafas, 
hipopótamos e todo tipo de antílopes e animais menores. 
O parque tem 350 Km2, próximo à fron teira com Moçam-
bique. Em torno de 2.000 Km de estradas percorrem o 
interior. Jantar e Acomodação. 

DIA 4 QUI  P. KRUGER -  
PRETORIA - JOHANNESBURGO   C. DO CABO 

Café da manhã. Saída do parque pela estrada, realizan-
do durante o caminho uma visita panorâmica de Pretória 
com Church Square e Union Building. Chegada ao aero-
porto OR Tambo de Johanesburgo para embarcar para 
Cidade do Cabo (aéreo não incluído, é necessário reservar 
voo das 19h ou posterior). Chegada e traslado do aeropor-
to da Ci dade do Cabo ao hotel. Acomodação.

IMPORTANTE: É necessário reservar voo Johannesburgo a 
Cidade do Cabo, a partir de 19.00 horas e desde aeroporto 
OR Tambo, para poder realizar o programa. 

DIA 5 SEX CIDADE DO CABO 
Café da manhã. Dia livre, que pode ser aproveitado para 
fazer uma excursão opcional da Península, onde chega-
remos até o Cabo da Boa Esperança, visitando no cami-
nho a Ilha das Focas e uma colônia de pinguins. Almoço 
em um restaurante local. Pela tarde, retorno ao hotel. 
Acomodação.

DIA 6 SÁB CIDADE DO CABO 
Café da manhã. Dia livre, que poderão fazer uma excur-
são opcional à Cidade do Cabo. Visitaremos o conhecido 
bair ro “Bo Kaap” e seus museus, assim como uma das 
adegas mais antigas da África do Sul, onde degustare-
mos vinhos, com Almoço. Pela tarde, retorno ao hotel. 
Acomodação.

3585

O Mejor de África do Sul
10 dias / 3 refeições   desde

 1.620$
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Cataratas Vitória · Zimbábue Cataratas Vitória · Zâmbia

3585-ZI

Extensão  
Cataratas Vitória (Zimbábue)
12 dias / 3 refeições desde

 2.140$

DIA 10 QUA CIDADE DO CABO   CATARATAS VITÓRIA (Zimbábue)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião para Cataratas Vitória (voo não 
incluído). Chegada em Victoria Falls (Zimbábue) e traslado ao hotel com motorista-guia 
de língua hispana. Resto do dia livre para desfrutar deste paraíso natural. Acomodação.

DIA 11 QUI CATARATAS VITÓRIA (Zimbábue)
Café da manhã. Pela manhã faremos a visita das Cataratas Vitória. Espetacular cascata 
do rio Zambezi, localizadas na fronteira entre Zâmbia e Zimbábue. O tamanho destas 
cataratas é quase o dobro das cataratas do Niágara. Pela tarde realização um cruzeiro ao 
entardecer através do rio Zambezi para desfrutar de um esplêndid o pôr do sol. Retorno 
ao hotel. Acomodação.

DIA 12 SEX CATARATAS VITÓRIA (Zimbábue) 
Café da manhã. Dia livre até horário do traslado ao aeroporto de Vitória Falls (Zimbábue) 
para pegar o avião de retorno. Fim dos nossos serviços. ■

OU POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A CHOBE (Bostwana):

3585-ZIC

13 dias / 4 refeições desde
 2.620$

DIA 12 SEX CATARATAS VITÓRIA (Zimbábue) MP
Café da manhã. Excursão de dia inteiro com Almoço ao Parque Nacional de Chobe, o 
segundo maior de Botswana. Incluído passeio em barco e safári 4x4 onde poderemos ver 
inúmeros animais, principalmente elefantes. Retorno para Cataratas Vitória. Acomodação.

DIA 13 SÁB CATARATAS VITÓRIA (Zimbábue) 
Café da manhã. Dia livre até horário do traslado ao aeroporto de Vitória Falls (Zimbábue) 
para pegar o avião de retorno. Fim dos nossos serviços. ■

3585-ZA

Extensão  
Cataratas Vitória (Zâmbia)
12 dias / 3 refeições desde

 2.360$

DIA 10 QUA CIDADE DO CABO   CATARATAS VITÓRIA (Zâmbia)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião para Cataratas Vitória (voo 
não incluído). Chegada em Livingstone (Zâmbia) e traslado ao hotel com motorista-guia 
de língua hispana. Resto do dia livre para desfrutar deste paraíso natural. Acomodação.

DÍA 11 QUI CATARATAS VITÓRIA (Zâmbia)
Café da manhã. Pela manhã faremos a visita das Cataratas Victoria. Espetacular cascata 
do rio Zambezi, localizadas na fronteira entre Zâmbia e Zimbábue. O tamanho destas 
cataratas é quase o dobro das cataratas do Niágara. Pela tarde realização um cruzeiro ao 
entardecer através do rio Zambezi para desfrutar de um esplêndido pôr do sol. Retorno 
ao hotel. Acomodação.

DÍA 12 SEX CATARATAS VITÓRIA (Zâmbia) 
Café da manhã. No horário combinado, traslado ao aeroporto de Livingstone (Zâmbia) 
para pegar o avião de retorno. Fim dos nossos serviços. ■

OU POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A CHOBE (Bostwana):

3585-ZAC

13 dias / 4 refeições desde
 2.955$

DIA 12 SEX CATARATAS VITÓRIA (Zâmbia) MP
Café da manhã. Excursão de dia inteiro com Almoço ao Parque Nacional de Chobe, o 
segundo maior de Botswana. Incluído passeio em barco e safári 4x4 onde poderemos ver 
inúmeros animais, principalmente elefantes. Retorno para Cataratas Vitória. Acomodação. 

DIA 13 SÁB CATARATAS VITÓRIA (Zâmbia) 
Café da manhã. No horário combinado, traslado ao aeroporto de Livingstone (Zâmbia) 
para pegar o avião de retorno. Fim dos nossos serviços. ■

SAÍDAS
Quartas-feiras.

NOSSO PREÇO INCLUI
Todo o incluído no itinerário 3585 e adicionalmente: 
·  2 ou 3 pernoites nos hotéis previstos ou similares em função 
do itinerário escolhido. 

·  Traslados e refeições segundo itinerário. 
·  Em Zimbábue, guias locais de lingua hispana durante as 
visitas mencionadas no itinerário, exceto Chobe que se 
realiza em inglês.

·  Em Zâmbia, todos os serviços (traslados, visitas, etc.) 
realizam-se em inglês.

·  Cruzeiro ao entardecer pelo rio Zambeze.

OBSERVAÇÕES
·  Para a extensão a Cataratas Victoria (Zâmbia) e Chobe, só 
estará disponível o hotel Avani Zambezi Sun.

·  Voo C. do Cabo-Cataratas (Zimbábue ou Zâmbia) não incluído.
·  O preço da Triplo está baseada em 1 Duplo + 1 Single.
·  Ver informações na página 245.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Zimbábue Kingdom / Elephant Hill 3*S (Tentação) 
 Vitória Falls Safári Lodge 4* (Seleção) 
 Vitória Falls Hotel 5* (Luxo)
Zâmbia Avani Vitória Falls 3*S (Tentação / Seleção) 
 Royal Livingstone 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

3585-ZA - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 9 Dezembro 2019 2.360 2.580 3.140
16 Dezembro 2019 2.400 2.620 3.180
Itinerário 3585-ZAC:
• 1 Abril ao 9 Dezembro 2019 2.955 3.255 3.950
• 16 Dezembro 2019 2.995 3.295 3.995

3585-ZA - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 30 Setembro 2019 2.455 2.685 3.350
7 Outubro ao 16 Dezembro 2019 2.525 2.755 3.430
Itinerário 3585-ZAC:
• 1 Abril ao 30 Setembro 2019 3045 3.360 4.160
• 7 Outubro ao 16 Dezembro 2019 3120 3.430 4.245

3585-ZA - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 30 Setembro 2019 3.525 4.065 5.260
7 Outubro ao 16 Dezembro 2019 3.650 4.200 5.440
Itinerário 3585-ZAC:
• 1 Abril ao 30 Setembro 2019 4.430 5.160 6.720
• 7 Outubro ao 16 Dezembro 2019 4.555 5.295 6.895

3585-ZI - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 9 Dezembro 2019 2.140 2.280 2.660
16 Dezembro 2019 2.185 2.320 2.705
Itinerário 3585-ZIC:
• 1 Abril ao 9 Dezembro 2019 2.620 2.800 3.265
• 16 Dezembro 2019 2.660 2.840 3.305

3585-ZI - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 30 Setembro 2019 2.485 2.610 3.060
7 Outubro ao 16 Dezembro 2019 2.560 2.685 3.140
Itinerário 3585-ZIC:
• 1 Abril ao 30 Setembro 2019 3.090 3.225 3.725
• 7 Outubro ao 16 Dezembro 2019 3.160 3.295 3.805

3585-ZI - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 30 Setembro 2019 2.935 3.320 4.140
7 Outubro ao 16 Dezembro 2019 3.060 3.455 4.315
Itinerário 3585-ZIC:
• 1 Abril ao 30 Setembro 2019 3.535 4.015 5.000
• 7 Outubro ao 16 Dezembro 2019 3.660 4.150 5.180
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Leoas e seus cachorrinhos · África

Pingüins em Boulder Beach · África do Sul

Parque Kruger

Parque Nacional Pilanesberg

Cidade do Cabo

ÁFRICA DO SUL

Pretoria

2

Johannesburgo
1 1+

2

4

ITI 3560

DIA 3 QUI CIDADE DO CABO
Café da manhã. Dia livre à sua disposição para realizar 
excursões opcionais ou passear e disfrutar da cidade. 
Acomodação.

DIA 4 SEX CIDADE DO CABO
Café da manhã. Dia livre à sua disposição. Se desejar, 
pode realizar uma excurssão opcional para conhecer 
a Península do Cabo, até o Cabo da Boa Esperança 
e visitar de caminho a Ilha das Focas e uma colónia 
de pinguins. Esta visita inclui o almoço em restau-
rante local e transferes de ida e volta até o hotel. 
Acomodação.

DIA 1 TER CIDADE DO CABO
Chegada ao aeroporto da Cidade do Cabo. Transfer até o 
hotel com chofer-guia (fala espanhola). Resto do dia livre 
para descansar. Acomodação.

DIA 2 QUA CIDADE DO CABO
Café da manhã. Dia livre à sua disposição. Se desejar, 
pode realizar uma excurssão opcional para conhecer a 
Cidade do Cabo. Visita ao famoso bairro “Bo Kaap” e os 
seus museus, como também uma das adegas mais antigas 
do país, onde se realizará uma degustação de vinhos. Esta 
visita inclui almoço em restaurante local e transfer de ida 
e volta até o hotel. Acomodação.

3560

Grandes Parques de África do Sul
11 dias / 6  refeições     desde

 2.080$
DIA 5 SÁB C. DO CABO   JOHANNESBURGO - P. KRUGER MP
Café da manhã (estilo picnic). À hora marcada, transfer 
com chofer-guia (fala espanhola) até o aeroporto da Ci-
dade do Cabo para embarcar no voo regular para Johan-
nesburgo. Chegada e saída em direção ao Parque Kruger, 
atravesando toda a província de Mpumalanga, com visita 
a lugares impressionantes como Bourke’s Luck Potholes 
no Canyon do rio Blyde (visitas sujeitas à disponibilidade 
de horário e condições meteorológicas). Chegada ao fim 
da tarde ao hotel. Jantar e Acomodação.

NOTA IMPORTANTE: Devido à hora estimada do vôo para 
Johannesburgo, o hotel vai preparar caixas com peque-
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Leão no Parque Nacional Pilanesberg · África do Sul

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um minimo de 2 pessoas;
·  Assistência com fala hispana à chegada a Johannesburgo.
·  Transferes conforme itinerário.
·  10 noites de alojamento nos hotéis indicados ou similares.
·  Refeições conforme o itinerário.
·  Transporte em 4x4 durante safari no Parque Nacional de 
Kruger com uma capacidade máxima de 9 pessoas por 
veiculo. Transfer em camião 4x4 no Parque Nacional de 
Pilanesberg com ocupação partilhada para 20 pessoas. 
Transfer em carro, minivan ou autocarro no resto das 
cidades, dependendo do número de participantes.

·  Guia acompanhante de fala hispana no Parque Kruger. Com 
mais de 10 participantes, o guia acompanhante irá alternando 
entre os diferentes veiculos no dia do safari no Parque Kruger.

·  Guia acompanhante de fala hispana no Parque Nacional 
Pilanesberg.

·  Seguro de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Voo Cidade do Cabo-Johannesburgo não incluído.
·  O voo de Johannesburgo à Cidade do Cabo, deverá ser 
reservado a partir das 19h e desde o aeroporto OR Tambo.

·  Ver Grandes Parques de África do Sul com extensão a 
Cataratas Vitória 3570-ZI e 3570-ZA na nossa web  
www.specialtours.com.

·  O preço de ocupação Triple calculado em base de 1 Duplo + 1 
Dingle em África de Sul.

·  Ver informações na página 245.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
C. do Cabo Park Inn Foreshore 4* (Seleção)
Parque Kruguer Ingwenyama 3* (Seleção)
Johannesburgo Silverbirch 4* (Seleção)
Pilanesberg Bakubung Lodge 4* (Seleção) 
 Kwa Maritane Lodge 4* (Seleção)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

no-almoço estilo picnic. É necessário reservar o vôo para 
Johannesburgo antes das 08h15, de forma a ser possível 
realizar o programa. Recomendamos viajar para Johan-
nesburgo nos seguintes vôos: SA378 com saída progra-
mada às 05h45, com chegada às 07h40, ou, SA302 com 
saída às 06h00 e chegada às 07h55. O horário de estes 
vôos pode ser alterado sem aviso prévio.

DÍA 6 DOM PARQUE KRUGER MP
Café da manhã (tipo picnic). De manhã cedo, transfer até 
à entrada do parque, onde vão estar à espera veiculos 
4x4. Início do safari fotográfico de um día completo. O 
Kruger é um dos parque naturais mais célebres do mun-
do. Está entre os maiores e mais antigos, sendo que está 
quase a cumprir 1 século de existência. Durante o safari 
iremos em busca dos denominados “Big Five”: leão, le-
opardo, elefante, rinoceronte e búfalo. Também vai ser 
possível observar: chitas, girafas, hipopótamos e todo tipo 
de antílopes e restantes animais. Regresso ao hotel. Jantar 
e Acomodação.

NOTA IMPORTANTE: Devido à hora prevista de saída para 
realizar o safari fotográfico (05h30), o hotel vai preparar 
caixas com pequeno-almoço estilo picnic.

DIA 7 SEG PARQUE KRUGER - PRETORIA - JOHANNESBURGO
Café da manhã. Saída para Johannesburgo. Durante o 
caminho será feita uma visita panoramica de Pretoria in-
cluíndo Church Square e Union Building. Chegada ao hotel 
com o resto do dia livre. Acomodação.

DIA 8 TER JOHANNESBURGO - P. N. DE PILANESBERG PC
Café da manhã. Transfer do hotel com chofer-guia (fala 
espanhola) até o Parque Nacional de Pilanesberg, situ-
ado a apenas 2h30 min de Johannesburgo. Chegada 
ao lodge e Almoço. Durante a tarde, saída para o safa-
ri fotográfico pelo Parque Nacional de Pilanesberg em 
busca dos “Big Five” em veiculos 4x4 com guía de fala 
espanhola. Após o safari regresso ao lodge. Jantar e 
Acomodação.

DIA 9 QUA PARQUE NACIONAL DE PILANESBERG PC
Saída ao amanhacer para o safari fotográfico em vei-
culos 4x4 com guia de fala hispana. Regresso ao lodge 
para o Café da manhã. Resto da manhã livre para dis-
frutar das instalações do lodge. Almoço no lodge. Du-
rante a tarde, saída para o safari fotográfico pelo Parque 
Nacional de Pilanesberg em veiculo 4x4 com guia de 
fala hispana. Após o safari regresso ao lodge. Jantar e 
Acomodação.

DIA 10 QUI P. N. DE PILANESBERG - JOHANNESBURGO
Saída ao amanhacer para o safari fotográfico em veiculos 
4x4 com guia de fala hispana. Regresso ao lodge para o 
Café da manhã. À hora indicada, transfer por estrada até 
Johannesburgo com chofer-guia de fala hispana. Chegada 
com o resto do dia livre. Acomodação.

DIA 11 SEX JOHANNESBURGO
Café da manhã. À hora definida transfer para o aeroporto. 
Fim dos nossos serviços. ■ 

SAÍDAS
Terças-feiras.

3560 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 24 Setembro 2019 2.080 2.175 2.415
1 Outubro ao 10 Dezembro 2019 2.120 2.280 2.650
17 ao 24 Dezembro 2019 2.165 2.320 2.695
Consultar suplemento 1 pax viajando só.
Suplementos excursões opcionais por pessoa:
-  Cabo Boa Esperança (Terças e Sextas-feiras):  

sem almoço, 135 USD; e com almoço, 175 USD.
-  City Tour Cidade Cabo + Vinhedos (Quartas-feiras e Sábados):  

sem almoço, 105 USD; e com almoço, 145 USD.
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Entardecer em África do Sul

Panorâmica da Rota Jardim · Knysna

Parque Kruger

Johannesburgo

Cidade do Cabo

ÁFRICA DO SUL
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ITI 3576

tes, devido à capacidade dos veículos, o guia em espanhol 
viajará por turnos nos diferentes grupos). O Kruger é um dos 
parques naturais mais célebres do mundo, figurando entre 
os maiores e mais antigos, próximo de completar um século 
de existência. Durante a rota se buscarão os Cinco Grandes 
(leões, leopardos, elefantes, búfalos e rinocerontes), assim 
como chitas, girafas, hipopótamos e todo tipo de antílopes 
e animais menores. O parque tem 350 Km2, próximo à fron-
teira com Moçambique. Em torno de 2.000 Km de estradas 
percorrem o interior. Jantar e Acomodação.

DIA 4 QUI PARQUE KRUGER - JOHANNESBURGO   DURBAN 
Café da manhã. Saída do parque pela estrada, realizan-
do durante o caminho uma visita panorâmica de Pretória 
com Church Square e Union Building. Chegada ao aero-
porto OR Tambo de Johannesburgo por volta das 19h00 
para embarcar para Durban (aéreo não incluído). Chegada 
em Durban e traslado ao hotel. Acomodação.

IMPORTANTE: É necessário reservar voo Johannesburgo a 

DIA 1 SEG JOHANNESBURGO 
Chegada ao aeroporto. Traslado ao hotel com motorista-
-guia de língua hispana. Resto do dia livre. Acomodação.

DIA 2 TER JOHANNESBURGO - PARQUE KRUGER MP 
Café da manhã. Saída com motorista-Guia de língua his-
pana para o Parque Kruger, via Mpumalanga que possui 
alguma das maravilhas naturais mais fascinantes do mun-
do, sendo por tanto um dos destinos turísticos com mais 
demanda do país. Durante o caminho teremos a oportu-
nidade de ver “Bourke’s Luck Potholes ” no Blyde River 
Canyon, uma das maravilhas naturais da África. Chegada 
à área do Kruger. Jantar e Acomodação.

DIA 3 QUA PARQUE KRUGER MP 
Café da manhã (Piquenique). Saída bem cedinho pela estra-
da para as portas do parque para realizar um dia completo 
de safári fotográfico pelo Parque Nacional Kruger para sair 
com os veículos 4x4 conduzidos por guardas motorista-guia 
experientes de língua hispana (sendo mais de 9 participan-

3576

Grande África do Sul
14 dias / 4 refeições     desde

 2.620$
Cidade do Cabo, a partir de 19.00 horas e desde aeroporto 
OR Tambo, para poder realizar o programa. 

DIA 5 SEX DURBAN - SHAKALAND MP
Café da manhã. Saída pela estrada para a Terra dos Zulus. 
Chegada em Shakaland, onde teremos a oportunidade 
de assistir a um espetáculo cultural, receber informação 
sobre os costumes dessa tribo e suas danças tradicionais. 
Jantar e Acomodação.

DIA 6 SÁB SHAKALAND - DURBAN
Café da manhã. Saída para a cidade de Durban. Chegada e 
tempo livre para desfrutar das praias de Durban, considera-
da uma das melhores praias da África do Sul. Acomodação.

DIA 7 DOM DURBAN
Café da manhã. Dia livre em Durban que pode ser apro-
veitado para fazer excursões opcionais para conhecer esta 
cidade e os “Township”, os bairros da periferia de Durban 
com maior importância histórica. Acomodação.
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Danza zulú · África do Sul

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Assistência de língua hispana ao chegar em Johanesburgo. 
·  Traslados conforme itinerário.
·  13 pernoites nos hotéis previstos ou similares.
·  Refeições conforme itinerário.
·  Transporte em veículos 4x4 durante o safári em P. Kruger. À 
capacidade máxima dos veículos são 9 pessoas. Transporte 
em carro, minivan ou ônibus, em função do número de 
participantes.

·  Guia acompanhante de língua hispana no parque Kruger. 
Sendo mais de 9 participantes, devido à capacidade 
dos veículos, o guia em espanhol viajará por turnos nos 
diferentes grupos.

·  Seguro de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Voos Johanesburgo-Durban-Port Elizabeth não incluídos.
· O preço da Triplo está baseada em 1 Duplo + 1 Single.
·  Ver informações na página 245.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Johannesburgo Peermont Metcourt 3* (Tentação) 
 Indaba 4* (Seleção) 
 De Orale 5* (Luxo)
Á. de Kruguer Greenway Woods 3* (Tentação) 
 Ingwenyama 3* (Seleção) 
 Country Boutique 5* (Luxo) 
Durban Garden Court South Beach 3* (Tentação) 
 Southern Sun Elangeni 4* (Seleção/Luxo)
Kwazulu Natal Shakaland 4* (Todos los Productos)
Port Elizabeth Brookes Hill Suites 3* (Tentação) 
 The Paxton Hotel 4* (Seleção) 
 Radisson Pe 4*S (Luxo)
Knysna The Graywood 3* (Tentação) 
 Knysna Quays 4* (Seleção) 
 The Rex Hotel 4* (Luxo)
Oudtshoorn The Tumberry 4* (Tentação) 
 Hlangana Lodge 4* (Seleção) 
 The Rosenhof / Surval 5* (Luxo)
C. do Cabo Lady Hamilton 3* (Tentação) 
 Fountains / Holiday Inn 4* (Seleção) 
 Radisson Residence 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

DIA 8 SEG DURBAN   PORT ELIZABETH
Café da manhã. Manhã livre em Durban. No horário in-
dicado, traslado ao aeroporto de Durban para pegar o 
avião com destino Port Elizabeth (voo não incluído, ne-
cessário reservar voo com chegada ao redor das 11.00 
horas). Chegada em Port Elizabeth transfer ao hotel com 
motorista-guia de língua hispana. Acomodação.

DIA 9 TER PORT ELIZABETH - KNYSNA (Rota Jardim)
Café da manhã. Bem cedinho saída para o Parque Na-
cional de Tsitsikama, fazendo várias paradas no caminho 
para observar as belas paisagens que encontraremos no 
caminho. Chegada em Knysna, no coração da famosa 
Rota Jardim, internacionalmente reconhecida pelos via-
geiros do mundo. Essa rota une Port Elizabeth com a ma-
ravilhosa Cidade do Cabo, visitando entre elas, paisagens 
imponentes e uma diversidade de povoados pitorescos e 
pontos de interesse turístico, que fazem que toda a rota 
ofereça infinidade de possibilidades para desfrutar de 
uma viagem fascinante. Acomodação. 

DIA 10 QUA KNYSNA - OUTSHOORN (Rota Jardim) MP
Café da manhã. Saída pela estrada para o povoado de Ou-
dtshoorn. Na chegada, visita de uma fazenda de avestruz, 
onde teremos a oportunidade de conhecer mais sobre es-
tas famosas aves e de suas penas, já que a finais do século 
XIX estavam muito valorizadas e por elas se pagava um 
preço similar ao diamante, feito pelo qual foi denomina-
da “ouro branco”. Almoço. Pela tarde, visita das cavernas 
de Cango, uma das maravilhas naturais com formações 

de estalactites e estalagmites nas profundezas da cadeia 
montanhosa de Swartberg. Acomodação.

DIA 11 QUI OUTSHOORN - CIDADE DO CABO (Rota Jardim) 
Café da manhã. Saída pela estrada para a Cidade do Cabo, 
através da aldeia dos pescadores de Hermanus, onde po-
deremos contemplar as baleias (somente de Julho a No-
vembro). Acomodação.

DIA 12 SEX CIDADE DO CABO
Café da manhã. Dia livre. Poderao fazer uma excursão 
opcional ao Tour da Península: passeio pelo Camps Bay, 
Clifton e Llandudno, conhecido como o “O Paraíso dos Mi-
lionários”, continuando por Champmans Peak Drive e Ou 
Kaapse Weg, até a Reserva do Parque da Boa Esperança. 
Visita ao porto naval de Simon Town e a colônia de pin-
guinhos na praia de Boulders. Retorno à Cidade do Cabo. 
Acomodação.

DIA 13 SÁB CIDADE DO CABO
Café da manhã. Dia livre. Pode aproveitar para fazer uma 
excursão opcional à cidade com a estátua de Jan Van Rie-
beeck, o Castelo da Boa Esperança, as casas do Parlamen-
to ou o Museu da África do Sul. Também poderá fazer uma 
excursão aos vinhedos para apreciar os reputados vinhos 
sul-africanos e as zonas coloniais. Acomodação.

DIA 14 DOM CIDADE DO CABO
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços. ■

Consultar suplemento 1 pax viajando só.
Suplementos excursões opcionais por pessoa:  - Cabo Boa Esperança (Terças e Sextas-feiras): sem almoço, 135 USD; e com almoço, 175 USD. 

-  City Tour Cidade Cabo + Vinhedos (Quartas-feiras e Sábados): sem almoço, 105 USD; e com almoço, 145 USD.

SAÍDAS
ABR 1 22 SET 9 23
MAI 13 27 OUT 7 21
JUN 10 24 NOV 4 18
JUL 1 8 15 22 29 DEZ 2 16
AGO 5 12 19 26

3576 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 30 Setembro 2019 2.620 2.830 3.235
4 Outubro ao 9 Dezembro 2019 2.685 2.900 3.330
16 Dezembro 2019 2.725 2.945 3.360

3576 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 30 Setembro 2019 2.920 3.170 3.670
4 Outubro ao 9 Dezembro 2019 2.590 3.330 3.850
16 Dezembro 2019 3.100 3.360 3.890

3576 - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 30 Setembro 2019 3.350 3.690 4.380
4 Outubro ao 9 Dezembro 2019 3.505 3.870 4.585
16 Dezembro 2019 3.545 3.900 4.630
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Praia do hotel Ambre · Mauricio

Panorâmica · Cidade do Cabo

Parque Kruger
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ITI 3555

motorista-guia experientes de língua hispana (sendo mais 
de 9 participantes, devido à capacidade dos veículos, o 
guia em espanhol viajará por turnos nos diferentes gru-
pos). O Kruger é um dos parques naturais mais célebres 
do mundo, figurando entre os maiores e mais antigos, 
próximo de completar um século de existência. Durante a 
rota se buscarão os Cinco Grandes (leões, leopardos, ele-
fantes, búfalos e rinocerontes), assim como chitas, girafas, 
hipopótamos e todo tipo de antílopes e animais menores. 
O parque tem 350 Km2, próximo à fronteira com Moçam-
bique. Em torno de 2.000 Km de estradas percorrem o 
interior. Jantar e Acomodação.

DIA 4 QUI  PARQUE KRUGER -  
PRETORIA - JOHANNESBURGO   C. DO CABO 

Café da manhã. Saída do parque pela estrada, realizan-
do durante o caminho uma visita panorâmica de Pretória 
com Church Square e Union Building. Chegada ao aero-
porto OR Tambo de Johanesburgo para embarcar para 

DIA 1 SEG JOHANNESBURGO 
Chegada ao aeroporto. Traslado ao hotel com motorista-
-guia de língua hispana. Resto do dia livre. Acomodação.

DIA 2 TER JOHANNESBURGO - PARQUE KRUGER MP 
Café da manhã. Saída com motorista-Guia de língua his-
pana para o Parque Kruger, via Mpumalanga que possui 
alguma das maravilhas naturais mais fascinantes do mun-
do, sendo por tanto um dos destinos turísticos com mais 
demanda do país. Durante o caminho teremos a oportu-
nidade de ver “Bourke’s Luck Potholes” no Blyde River 
Canyon, uma das maravilhas naturais da África. Chegada 
à área do Kruger. Jantar e Acomodação.

DIA 3 QUA PARQUE KRUGER MP 
Café da manhã (Piquenique). Saída bem cedinho pela es-
trada para as portas do parque para realizar um dia com-
pleto de safári fotográfico pelo Parque Nacional Kruger 
para sair com os veículos 4x4 conduzidos por guardas 

3555

Descobrindo África do Sul e Maurício
11 dias / 6/9 refeições     desde

 1.655$
Cidade do Cabo (aéreo não incluído). Chegada e traslado 
do aeroporto da Ci dade do Cabo ao hotel. Acomodação.

IMPORTANTE: É necessário reservar voo Johannesburgo a 
Cidade do Cabo, a partir de 19.00 horas e desde aeroporto 
OR Tambo, para poder realizar o programa.

DIA 5 SEX CIDADE DO CABO 
Café da manhã. Dia livre, que pode ser aproveitado para 
fazer uma excursão opcional da Península, onde chega-
remos até o Cabo da Boa Esperança, visitando no cami-
nho a Ilha das Focas e uma colônia de pinguins. Almoço 
em um restaurante local. Pela tarde, retorno ao hotel. 
Acomodação.

DIA 6 SÁB CIDADE DO CABO 
Café da manhã. Dia livre, que poderão fazer uma excursão 
opcional à Cidade do Cabo. Visitaremos o conhecido bair-
ro “Bo Kaap” e seus museus, assim como uma das adegas 
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Fauna selvagem (Girafas) · África

SAÍDAS
Segundas-feiras.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Assistência de língua hispana ao chegar em Johanesburgo e 
Cidade do Cabo.

·  Traslados conforme itinerário.
·  10 pernoites nos hotéis previstos ou similares.
·  Refeições conforme itinerário. Ilha Maurício em Produto 
Tentação e Seleção em régimen de Tudo Incluído. Ilha 
Maurício em Produto Luxo em Meia pensão (Café da manhã 
e Jantar).

·  Transporte em veículos 4x4 durante o safári em P. Kruger. À 
capacidade máxima dos veículos são 9 pessoas. Transporte 
em carro, minivan ou ônibus, em função do número de 
participantes.

·  Guia acompanhante de língua hispana no parque Kruger. 
Sendo mais de 9 participantes, devido à capacidade 
dos veículos, o guia em espanhol viajará por turnos nos 
diferentes grupos.

·  Seguro de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Passagem de avião Johanesburgo-Cidade do Cabo-Ilha 
Maurício não incluído.

·  O preço da Triplo está baseada em 1 Duplo + 1 Single em 
África do Sul e 1 Triplo em ilha Maurício.

· O hotel Ambre não permite crianças menores de 15 anos.
·  Ver informações na páginas 245.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Johannesburgo  Metcourt Peermont 3* (Tentação) 
 Park Inn Sandton / Indaba 4* (Seleção) 
 D´Orale 5* (Luxo)
Área de Kruguer Greenway Woods 3* (Tentação) 
 Ingwenyama 3* (Seleção) 
 Country Boutique 5* (Luxo) 
C. do Cabo Lady Hamilton 3* (Tentação)  
 Fountains / Park Inn 4* (Seleção)  
 Radisson Residence 5* (Luxo) 
Maurício Ambre (Sup. Garden) 4* (Tentação) 
 Ambre (Sup. Garden) 4* (Seleção) 
 Sugar Beach (Garden Manor H.) 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

mais antigas da África do Sul, onde degustaremos vinhos. 
Almoço em um restaurante local. Pela tarde, retorno ao 
hotel. Acomodação.

DIA 7 DOM CIDADE DO CABO   MAURÍCIO 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar voo 
para a Ilha Maurício (voo não incluído). Chegada e trasla-
do ao hotel. Acomodação.

IMPORTANTE: Em Ilha Maurício, regime de Todo Incluído 
para Produto Tentação e Seleção e Meia Pensão para Pro-
duto Luxo.

DIA 8 SEG MAURÍCIO 
Café da manhã. Dia livre na Ilha Maurício, a joia do Oceano 
Índico. A Ilha Maurício te convida a descobrir paisagens 
de imensa beleza no seu interior: campos de cana de açú-
car, templos hindus, florestas tropicais, cascatas e altas 
montanhas de origem vulcânico; também desfrutar de 
suas praias de areia branca e fina, com diferentes tons de 
azuis nas suas águas mornas e cristalinas que ilustram o 
fundo do mar; praticar esportes aquáticos como mergulho 
ou terrestre como o golfe. E tudo isso acompanhado por 

um clima tropical suave e moderado que convida a ser 
visitada durante todo o ano. Acomodação.

DIAS 9 TER MAURÍCIO 
Desayuno. Dia livre onde, além de desfrutar de suas lon-
gas praias ou realizar snorkel durante sua estância, poderá 
ter a possibilidade de conhecer diferentes lugares intere-
santes como Port Louise, a Ilha dos Ciervos, Lhe Morne 
Brabant declarada patrimônio cultural da Unesco, uma 
das montanhas mais bonitas da ilha com 556 m ou o Crá-
ter Trou Aux Certs, o mais impressionante da ilha, testimo-
nio da origem vulcânica da ilha. Alojamiento.

DIA 10 QUA MAURÍCIO 
Café da manhã. Dia livre que pode aproveitar para realizar 
diversos esportes acuáticos como submarinismo e mer-
gulho ou terrestres como o golfe, conhecer o processo de 
elaboração do rum na Ronería de Chamarel ou relaxar nas 
praias desta jóia do Oceano Índico. Acomodação. 

DIA 11 QUI MAURÍCIO 
Café da manhã. No horário indicado, traslado ao aeropor-
to. Fim dos nossos serviços. ■

Consultar suplemento 1 pax viajando só. Consultar preços desde Novembro 2019 em www.specialtours.com.
Suplementos excursões opcionais por pessoa:  - Cabo Boa Esperança (Terças e Sextas-feiras): sem almoço, 135 USD; e com almoço, 175 USD. 

-  City Tour Cidade Cabo + Vinhedos (Quartas-feiras e Sábados): sem almoço, 105 USD; e com almoço, 145 USD.

3555 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 26 Abril 2019 1.860 2.060 3.060
29 Abril ao 10 Maio 2019 1.735 1.925 2.785
13 Maio ao 26 Agosto 2019 1.655 1.840 2.630
30 Agosto ao 20 Setembro 2019 1.735 1.925 2.785
23 Setembro ao 21 Outubro 2019 1.895 2.080 3.110

3555 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 26 Abril 2019 1.955 2.155 3.170
29 Abril ao 10 Maio 2019 1.830 2.020 2.900
13 Maio ao 26 Agosto 2019 1.745 1.935 2.745
30 Agosto ao 20 Setembro 2019 1.830 2.020 2.900
23 Setembro ao 21 Outubro 2019 2.030 2.235 3.295

3555 - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 26 Abril 2019 2.415 2.310 4.005
29 Abril ao 10 Maio 2019 2.255 2.185 3.680
13 Maio ao 26 Agosto 2019 2.120 2.080 3.410
30 Agosto ao 20 Setembro 2019 2.255 2.185 3.680
23 Setembro ao 21 Outubro 2019 2.515 2.390 4.210
Sup. por pax saídas 5 Jul ao 9 Ago 2019 135 105 270
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Panorâmica de Table Mountain · Cidade do Cabo
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DIA 4 SEX CIDADE DO CABO
Café da manhã. Dia livre, que pode ser aproveitado para 
fazer uma excursão opcional da Península, onde chega-
remos até o Cabo da Boa Esperança, visitando no cami-
nho a Ilha das Focas e uma colônia de pinguins. Almoço 
em um restaurante local. Pela tarde, retorno ao hotel. 
Acomodação.

DIA 5 SÁB C. CABO   JOHANNESBURGO - P. KRUGER MP
Café da manhã (tipo picnic). Traslado ao aeroporto para 
sair em voo (aéreo não incluído) a OR Tambo de Johan-
nesburgo, Chegada e, às 08:15 horas, saída por estrada, 
com motorista / guia de fala hispana, para o área do Par-
que Nacional Kruger, via Mpumalanga, que possui alguma 
das maravilhas naturais mais fascinantes do mun do, sen-
do por tanto um dos destinos turísticos com mais deman-
da do país. Durante o caminho teremos a oportu nidade 
de ver “Bourke’s Luck Potholes ” no Blyde River Canyon, 

DIA 1 TER CIDADE DO CABO
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel com guia / con-
dutor em espanhol. Acomodação.

DIA 2 QUA CIDADE DO CABO
Café da manhã. Dia livre, que poderão fazer uma excursão 
opcional à Cidade do Cabo. Visitaremos o conhecido bair-
ro “Bo Kaap” e seus museus, assim como uma das adegas 
mais antigas da África do Sul, onde degustaremos vinhos. 
Almoço em um restaurante local. Pela tarde, retorno ao 
hotel. Acomodação.

DIA 3 QUI CIDADE DO CABO
Café da manhã. Dia livre para percorrer esta dinâmica 
cidade conhecida como “the MotherCity” caminhar pelo 
Waterfront e desfrutar da gastronomia em algum de seus 
numerosos restaurantes, a cidade velha e o bairro de 
Woodstock e o mercadillo Old Mill Biscuit. Acomodação.

3558

África do Sul Essencial e Maurício
12 dias / 1 refeição   desde

 1.745$
uma das maravilhas naturais da África. Chegada à área do 
Kruger. Jantar e Acomodação.

IMPORTANTE: É necessário reservar voo Cidade do CAbo 
a Johannesburgo (aeroporto OR Tambo) em siguentes 
voos: SA378 (05:45/07:40) o SA302 (06:00/07:55).

DIA 6 DOM PARQUE KRUGER MP
Café da manhã (Piquenique). Saída bem cedinho pela es-
trada para as portas do parque para realizar um dia com-
pleto de safári fotográfico pelo Parque Nacional Kruger 
para sair com os veículos 4x4 conduzidos por guardas 
motorista-guia experientes de língua hispana (sendo mais 
de 9 participantes, devido à capacidade dos veículos, o 
guia em espanhol viajará por turnos nos diferentes gru-
pos). O Kruger é um dos parques naturais mais célebres 
do mundo, figurando entre os maiores e mais antigos, 
próximo de completar um século de existência. Durante a 
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Hotel Ambre · Mauricio

SAÍDAS
Terças-feiras.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas. 
·  Traslados conforme itinerário. 
·  Assistência de lingua hispana na chegada em Johannesburgo 
e Cidade do Cabo.

·  11 pernoites nos hotéis previstos ou similares. 
·  Refeições conforme itinerário: 
- Tentação e Seleção, Todo incluído em Maurio; 
- Luxo, Meia pensão em Mauricio.

·  Guia acompanhante de língua hispana no parque Kruger. 
Sendo mais de 9 participantes, devido à capacidade 
dos veículos, o guia em espanhol viajará por turnos nos 
diferentes grupos. 

·  Seguro de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Voo Cidade do Cabo-Johannesburgo não incluído.  
·  IMPORTANTE: É necessário reservar voo Cidade do Cabo a 
Johannesburgo (aeroporto OR Tambo) em siguentes voos: 
SA378 (05:45/07:40) ou SA302 (06:00/07:55). 

·  Preço de Triple base a 1 Duplo + 1 Single.
·  Ver informações na página 245.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
C. do Cabo Lady Hamilton 3* (Tentação) 
 Fountains/ Holiday Inn 4* (Seleção) 
 Radisson Blue Cape Town 5* (Luxo)
Parque Kruguer Greenway Woods 3* (Tentação) 
 Ingwenyama 3* (Seleção) 
 Country Boutique 5* (Luxo)
Johannesburgo Peermont Metcourt 3* (Tentação) 
 Indaba 4* (Seleção) 
 D´Orale Grande 5* (Luxo)
Maurício Ambre 4* (Tentação) 
 Ambre 4* (Tentação) 
 Sugar Beach 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

rota se buscarão os Cinco Grandes (leões, leopardos, ele-
fantes, búfalos e rinocerontes), assim como chitas, girafas, 
hipopótamos e todo tipo de antílopes e animais menores. 
O parque tem 350 Km2, próximo à fronteira com Moçam-
bique. Em torno de 2.000 Km de estradas percorrem o 
interior. Jantar e Acomodação.

DIA 7 SEG PARQUE KRUGER - PRETORIA - JOHANNESBURGO 
Café da manhã. Saída do parque pela estrada, realizan-
do durante o caminho uma visita panorâmica de Pretória 
com Church Square e Union Building. Chegada ao Johan-
nesburgo. Acomodação. 

DIA 8 TER CIDADE DO CABO   MAURÍCIO 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar voo 
para a Ilha Maurício (voo não incluído). Chegada e trasla-
do ao hotel. Acomodação.

IMPORTANTE: Em Ilha Maurício, regime de Todo Incluído 
para Produto Tentação e Seleção e Meia Pensão para Pro-
duto Luxo.

DIA 9 QUA MAURÍCIO 
Café da manhã. Dia livre na Ilha Maurício, a joia do Oceano 
Índico. A Ilha Maurício te convida a descobrir paisagens 
de imensa beleza no seu interior: campos de cana de açú-
car, templos hindus, florestas tropicais, cascatas e altas 
montanhas de origem vulcânico; também desfrutar de 

suas praias de areia branca e fina, com diferentes tons de 
azuis nas suas águas mornas e cristalinas que ilustram o 
fundo do mar; praticar esportes aquáticos como mergulho 
ou terrestre como o golfe. E tudo isso acompanhado por 
um clima tropical suave e moderado que convida a ser 
visitada durante todo o ano. Acomodação.

DIAS 10 QUI MAURÍCIO 
Desayuno. Dia livre onde, além de desfrutar de suas lon-
gas praias ou realizar snorkel durante sua estância, poderá 
ter a possibilidade de conhecer diferentes lugares intere-
santes como Port Louise, a Ilha dos Ciervos, Lhe Morne 
Brabant declarada patrimônio cultural da Unesco, uma 
das montanhas mais bonitas da ilha com 556 m ou o Crá-
ter Trou Aux Certs, o mais impressionante da ilha, testimo-
nio da origem vulcânica da ilha. Alojamiento.

DIA 11 SEX MAURÍCIO 
Café da manhã. Dia livre que pode aproveitar para realizar 
diversos esportes acuáticos como submarinismo e mer-
gulho ou terrestres como o golfe, conhecer o processo de 
elaboração do rum na Ronería de Chamarel ou relaxar nas 
praias desta jóia do Oceano Índico. Acomodação. 

DIA 12 SÁB MAURÍCIO 
Café da manhã. No horário indicado, traslado ao aeropor-
to. Fim dos nossos serviços. ■

Consultar suplemento 1 pax viajando só. Consultar preços desde Novembro 2019 em www.specialtours.com.
Suplementos excursões opcionais por pessoa:  - Cabo Boa Esperança (Terças e Sextas-feiras): sem almoço, 135 USD; e com almoço, 175 USD. 

-  City Tour Cidade Cabo + Vinhedos (Quartas-feiras e Sábados): sem almoço, 105 USD; e com almoço, 145 USD.

3558 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 ao 23 Abril 2019 1.955 2.165 3.180
30 Abril ao 7 Maio 2019 1.830 2.030 2.910
14 Maio ao 27 Agosto 2019 1.745 1.945 2.755
3 ao 17 Setembro 2019 1.830 2.030 2.910
24 Setembro ao 22 Outubro 2019 1.985 2.185 3.235

3558 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 ao 23 Abril 2019 2.090 2.300 3.350
30 Abril ao 7 Maio 2019 1.965 2.165 3.080
14 Maio ao 27 Agosto 2019 1.880 2.080 2.920
3 ao 17 Setembro 2019 1.965 2.165 3.080
24 Setembro ao 22 Outubro 2019 2.165 2.380 3.485

3558 - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
2 ao 23 Abril 2019 2.560 2.475 4.220
30 Abril ao 7 Maio 2019 2.400 2.350 3.900
14 Maio ao 27 Agosto 2019 2.265 2.245 3.630
3 ao 17 Setembro 2019 2.400 2.350 3.900
24 Setembro ao 22 Outubro 2019 2.660 2.560 4.430
Sup. por pax saídas 9 Jul ao 6 Ago 2019 135 105 270
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Cataratas Vitória · África do Sul

Praia tropical · Ilha Maurício

Parque Kruger

ÁFRICA DO SUL

Pretoria

2

Cidade do Cabo

Maurício

Cataratas Vitória

3

4

1 1+

2

Johannesburgo

ITI 3556

DIA 3 QUA ÁREA PARQUE KRUGER MP
Café da manhã (Piquenique). Saída bem cedinho pela es-
trada para as portas do parque para realizar um dia com-
pleto de safári fotográfico pelo Parque Nacional Kruger 
para sair com os veículos 4x4 conduzidos por guardas 
motorista-guia experientes de língua hispana (sendo mais 
de 9 participantes, devido à capacidade dos veículos, o 
guia em espanhol viajará por turnos nos diferentes gru-
pos). O Kruger é um dos parques naturais mais célebres 
do mundo, figurando entre os maiores e mais antigos, 
próximo de completar um século de existência. Durante a 
rota se buscarão os Cinco Grandes (leões, leopardos, ele-
fantes, búfalos e rinocerontes), assim como chitas, girafas, 

DIA 1 SEG JOHANNESBURGO 
Chegada ao aeroporto. Traslado ao hotel com motorista-
-guia de língua hispana. Resto do dia livre. Acomodação.

DIA 2 TER JOHANNESBURGO - ÁREA PARQUE KRUGER MP
Café da manhã. Saída com motorista-guia de língua his-
pana para o Parque Kruger, via Mpumalanga que possui 
alguma das maravilhas naturais mais fascinantes do mun-
do, sendo por tanto um dos destinos turísticos com mais 
demanda do país. Durante o caminho teremos a oportu-
nidade de ver “Bourke’s Luck Potholes ” no Blyde River 
Canyon, uma das maravilhas naturais da África. Chegada 
à área do Kruger. Jantar e Acomodação.

3556

África do Sul com Cataratas Vitória e Maurício
14 dias / 6/9 refeições   desde

 2.485$
hipopótamos e todo tipo de antílopes e animais menores. 
O parque tem 350 Km2, próximo à fronteira com Moçam-
bique. Em torno de 2.000 Km de estradas percorrem o 
interior. Jantar e Acomodação.

DIA 4 QUI  PARQUE KRUGER -  
PRETORIA - JOHANNESBURGO   C. DO CABO 

Café da manhã. Saída do parque pela estrada, realizan-
do durante o caminho uma visita panorâmica de Pretória 
com Church Square e Union Building. Chegada ao aero-
porto OR Tambo de Johannesburgo e saída en voo (aéreo 
não incluído) a Cidade do Cabo. Chegada e traslado do 
aeroporto da Cidade do Cabo ao hotel. Acomodação.
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Leoa e seu cachorrinho · África

SAÍDAS
Segundas-feiras.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.  
·  Assistência de língua hispana ao chegar em Johanesburgo e 
Cidade do Cabo.  

·  Traslados conforme itinerário. 
·  13 pernoites nos hotéis previstos ou similares. 
·  Refeições conforme itinerário. Em ilha Maurício, regime 
de Todo Incluído para Produto Tentação e Seleção e Meia 
Pensão para Luxo.

·  Transporte em veículos 4x4 durante o safári em P. Kruger.  
À capacidade máxima dos veículos são 9 pessoas. 
Transporte em carro, minivan ou ônibus, em função  
do número de participantes. 

·  Guia acompanhante de língua hispana no parque Kruger. 
Sendo mais de 9 participantes, devido à capacidade dos 
veículos, o guia em espanhol viajará por turnos  
nos diferentes grupos. 

·  Cruzeiro ao entardecer pelo rio Zambeze.
·  Seguro de viagem. 

OBSERVAÇÕES
·  Voo Johannesburgo-Cidade do Cabo não incluído.  
Este voo deverá ser reservado a partir de 19.00 horas.

·  Voo Cidade do Cabo-Cataratas (Zimbawe) não incluído. 
·  O preço da Triplo está baseada em 1 Duplo + 1 Single em 
África do Sul e 1 Triplo em ilha Maurício

·  Excursões opcionais em África do Sul, ver página 248.
·  Ver iti. 3556-ZA África do Sul com Cataratas Victoria 
(Zâmbia) e Maurício em nosso site www.specialtours.com.

·  Ver informações na página 245.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Johannesburgo Metcourt Peermont 3* (Tentação) 
 Park Inn Sandton / Indaba 4* (Seleção) 
 D´Orale 5* (Luxo) 
Á. de Kruguer Greenway Woods 3* (Tentação) 
 Ingwenyama 3* (Seleção) 
 Country Boutique 5* (Luxo) 
C. do Cabo Lady Hamilton 3* (Tentação) 
 Fountains / Park Inn 4* (Seleção) 
 Radisson Residence 5* (Luxo) 
Zimbábue Kingdom / Elephant Hill 3*S (Tentação) 
 Vitória Falls Safári Lodge 4*S (Seleção) 
 Vitória Falls Hotel 5* (Luxo) 
Maurício Ambre (Sup. Garden) 4* (Tentação / Seleção) 
 Sugar Beach (Garden Manor H.) 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

IMPORTANTE: É necessário reservar voo Johannesburgo a 
Cidade do Cabo, a partir de 19.00 horas e desde aeroporto 
OR Tambo, para poder realizar o programa.

DIA 5 SEX CIDADE DO CABO 
Café da manhã. Dia livre, que pode ser aproveitado para 
fazer uma excursão opcional da Península, onde chega-
remos até o Cabo da Boa Esperança, visitando no cami-
nho a Ilha das Focas e uma colônia de pinguins. Almoço 
em um restaurante local. Pela tarde, retorno ao hotel. 
Acomodação.

DIA 6 SÁB CIDADE DO CABO 
Café da manhã. Dia livre, que poderão fazer uma excursão 
opcional à Cidade do Cabo. Visitaremos o conhecido bair-
ro “Bo Kaap” e seus museus, assim como uma das adegas 
mais antigas da África do Sul, onde degustaremos vinhos. 
Almoço em um restaurante local. Pela tarde, retorno ao 
hotel. Acomodação.

DIA 7 DOM CIDADE DO CABO   CATARATAS VITÓRIA 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião 
para Cataratas Vitória (voo não incluído). Chegada em 
Victoria Falls (Zimbábue) e traslado ao hotel com motoris-
ta-guia de língua hispana. Resto do dia livre para desfrutar 
deste paraíso natural. Pela tarde realização um cruzeiro ao 
entardecer através do rio Zambezi para desfrutar de um 
esplêndido pôr do sol. Acomodação.

DIA 8 SEG CATARATAS VICTÓRIA (Zimbábue) 
Café da manhã. Pela manhã faremos a visita das Cataratas 
Victoria. Espetacular cascata do rio Zambezi, localizadas 
na fronteira entre Zâmbia e Zimbábue. O tamanho des-
tas ca taratas é quase o dobro das cataratas do Niágara, 
Somente podem rivalizar as Cataratas do Iguaçu, entre 
Argentina e Brasil. Tarde livre. Acomodação.

DIA 9 TER CATARATAS VICTÓRIA   JOHANNESBURGO 
Café da manhã. Dia livre até horário do traslado ao ae-
roporto de Victoria Falls, para saír em voo com destino 
Johannesburgo aéreo não incluído). Chegada e traslado 
ao hotel. Acomodação.

DIA 10 QUA JOHANNESBURGO   MAURÍCIO MP
Café da manhã. Dia livre até horário do traslado ao ae-
roporto ls, para saír em voo com destino Ilha Maurício 
aéreo não incluído). Chegada e traslado ao hotel. Jantar 
e Acomodação.

DIA 11 QUI MAURÍCIO 
Café da manhã. Dia livre para desfrutar da ilha. Opcional-
mente sugerimos visitar o Grande Sur (esta visita opera 
nas segundas-feiras): a encantadora costa do sul para o 
sagrado Grand Bassin lugar de culto mais importante dos 
indianos, em Maurício. Continuação para Bois Cherí um 
povo rodeado de plantações de chá onde se encontra a 
fábrica de chá Bois Chéri e que contém um interessante 
museu, onde poderá degustar os diferentes aromas e sa-
bores do chá local. Desfrute de uma caminata pelo magní-
fico jardim que rodeia a casa colonial de Saint-Aubin-Su-
gar Esteja, bem como a plantação de anthurium. Descubra 
os segredos da vainilha e seu cultivo. Almoço no lodge 
Andrea situado em um alcantilado de rocha basílica pura, 
desfrute das impressionantes vistas do Oceano Indico, é 
fascinante ver as poderosas ondas golpeando implacavel-
mente contra as rochas. Depois do almoço visite o parque 

de ciervos próximo. Para finalizar o tour visite a reserva 
natural A Vanille Réserve dê Mascareñas vale tropical e 
lar de uma grande quantidade de flora e fauna como as 
tortugas gigantes. Jantar e Acomodação.

Nota: Em Ilha Maurício, regime de Todo incluído para Pro-
duto Tentaçãon e Seleção e Meia Pensão para Produto 
Luxo.

DIAS 12 E 13 SEX E SÁB MAURÍCIO 
Café da manhã. Dias livres para desfrutar da ilha. Opcio-
nalmente sugerimos visitar The Dodos Trail (esta visita 
opera nas terças-feiras e quintas-feiras): Descubra a vida e 
a cultura de Maurício neste fantástico tour em ônibus pela 
ilha. Visite a capital passando pela velha cidadela de Forte 
Adelaida, o porto e pelo mercado central onde se encon-
trará uma grande variedade de frutas tropicais, verduras 
de interessantes cores e aromas. A poucos metros encon-
tra-se a linha de Costa Caudan, um shopping moderno 
e elegante onde se localiza o museu Blue Penny lar dos 
selos mais raros e valiosos do mundo. Depois de desfrutar 
de um sabroso almoço criollo rodeassem as montanhas 
Moka e Pieter para descer através de uma formosa paisa-
gem e chegar a Ville Bague e às planícies de Pamplemou-
sses. Visite o jardim botánico reconhecido mundialmente 
por suas espécies de grande variedade. Acomodação.

DIA 14 DOM MAURÍCIO 
Café da manhã. No horário indicado, traslado ao aeropor-
to. Fim dos nossos serviços. ■

3556 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 26 Abril 2019 2.695 2.985 4.245 3.045 3.305 4.505 3.670 3.860 6.220
29 Abril ao 10 Maio 2019 2.570 2.850 3.975 2.920 3.170 4.235 3.515 3.735 5.895
13 Maio ao 26 Agosto 2019 2.485 2.765 3.815 2.840 3.090 4.075 3.380 3.630 5.625
30 Agosto ao 16 Setembro 2019 2.570 2.850 3.975 2.840 3.090 4.075 3.515 3.735 2.775
20 Setembro ao 21 Outubro 2019 2.725 3.005 4.295 2.965 3.410 4.740 3.775 3.940 6.425
Suplemento por pax saídas 1 Julho ao 26 Agosto 2019 — — — 125 85 185 135 105 270
Consultar suplemento 1 pax viajando só.
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Guerreiros Masai no anoitecer · Quênia

Fauna selvagem · África

NairóbiMasai Mara

Lago Nakuru/Naivasha
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2
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Parque Kruger

ÁFRICA DO SUL
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2
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1 1+
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(Iti. 3610-M)

(Iti. 3610-M)
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ITI 3610

lodge e Almoço. Pela tarde, realizaremos um safári. Jantar 
e Acomodação.

 DIA 5 DOM MASAI MARA PC 
Café da manhã. Dia completo nesta rica reserva natural 
atravessada pelo rio Mara. Se efetuarão dois safaris, um 
pela manhã e outro pela tarde-noite. Almoço e Jantar. 
Acomodação. 

DIA 6 SEG MASAI MARA - NAIRÓBI MP 
Café da manhã no lodge e saída pela estrada até chegar 
a Nairóbi. Tempo livre que pode aproveitar para conhe-
cer a cidade. Recomendamos o Parlamento Nacional, o 
Parque Nacional Uhuru o Museu Nacional da Quênia, e o 
conhecido Museu do trem e a casa de Karen Blixen. Jantar 
no restaurante Carnivore, com uma grande variedade de 
carne servida ao estilo rodízio, desfrutando de música ao 
vivo com ritmos africanos. Acomodação.

DÍA 7 TER NAIROBI   CIDADO DO CABO 
Café da manhã. Café da manhã. Tempo livre até a hora do 
traslado ao aeroporto e saída en voo (voo não incluido) 
a Cidade do Cabo. Chegada ao aeroporto e traslado ao 
hotel com guia / condutor em espanhol. Acomodação.

DIA 8 QUA CIDADE DO CABO 
Café da manhã. Dia livre, que poderão fazer uma excursão 
opcional à Cidade do Cabo. Visitaremos o conhecido bair-
ro “Bo Kaap” e seus museus, assim como uma das adegas 
mais antigas da África do Sul, onde degustaremos vinhos. 
Almoço em um restaurante local. Pela tarde, retorno ao 
hotel. Acomodação. 

DIA 1 QUA NAIRÓBI 
Chegada e assistência no Aeroporto Internacional 
Jomo Kenyatta e traslado ao hotel. Resto do dia livre. 
Acomodação. 

DIA 2 QUI NAIRÓBI - ABERDARES / MT. QUÊNIA PC 
Café da manhã. Saída para o Parque Nacional de Aber-
dares / Mt. Quênia. Para os passageiros com hospedagem 
em Treetops, neste dia viajaremos com uma bagagem 
de mão para Aberdares, onde nos alojaremos em um 
Treetops Lodge (acomodação nas alturas), que facilita 
a observação dos animais. Este acampamento e tipo de 
acomodação, tem características bem particulares, e bem 
simples, sem uma grande infraestrutura, está localizado 
na altura e o acesso e através de uma escada de madeira. 
Almoço. Pela noite, do acampamento, se poderá ver os 
animais que saem para beber. Jantar e Acomodação. 

DIA 3 SEX ABERDARES - LAGO NAKURU / NAIVASHA PC 
Café da manhã e saída para o Lago Nakuru, conhecido por 
seus incontáveis grupos de flamingos. Chegada ao lodge 
e Almoço. Pela tarde, safári fotográfico, onde poderá ver 
um grande número de espécies de mamíferos que habi-
tam no parque. Jantar e Acomodação. 

DIA 4 SÁB LAGO NAKURU / NAIVASHA - MASAI MARA PC 
Café da manhã. Saída por estrada até a Reserva Nacio-
nal de Masai Mara, o parque mais importante do África, 
onde habitam leões, elefantes, búfalos, leopardos alguns 
rinocerontes, girafas, guepardos, além è o lar de diferentes 
tribos Maasai, que podem ser vistas nas divisas do parque, 
cruzando as planícies ou pastoreando cabras. Chegada ao 

3610

Quênia e África do Sul
14 dias / 10 refeições   desde

 2.810$
DIA 9 QUI CIDADE DO CABO 
Café da manhã. Dia livre para percorrer esta dinâmica 
cidade conhecida como “the MotherCity” caminhar pelo 
Waterfront e desfrutar da gastronomia em algum de seus 
numerosos restaurantes, a cidade velha e o bairro de 
Woodstock e o mercadillo Old Mill Biscuit. Acomodação. 

DIA 10 SEX CIDADE DO CABO 
Café da manhã. Dia livre, que pode ser aproveitado para 
fazer uma excursão opcional da Península, onde chega-
remos até o Cabo da Boa Esperança, visitando no cami-
nho a Ilha das Focas e uma colônia de pinguins. Almoço 
em um restaurante local. Pela tarde, retorno ao hotel. 
Acomodação.

DIA 11 SÁB C. CABO   JOHANNESBURGO - P. KRUGER MP 
Café da manhã (tipo piquenique). Traslado ao aeropor-
to para sair em voo (aéreo não incluído) a OR Tambo de 
Johannesburgo, Chegada e, às 08:15 horas, saída por es-
trada, com motorista / guia de fala hispana, para o área 
do Parque Nacional Kruger, via Mpumalanga, que possui 
alguma das maravilhas naturais mais fascinantes do mun-
do, sendo por tanto um dos destinos turísticos com mais 
demanda do país. Durante o caminho teremos a oportu-
nidade de ver “Bourke’s Luck Potholes ” no Blyde River 
Canyon, uma das maravilhas naturais da África. Chegada 
à área do Kruger. Jantar e Acomodação. 

IMPORTANTE: É necessário reservar voo Cidade do CAbo 
a Johannesburgo (aeroporto OR Tambo) em siguentes 
voos: SA378 (05:45/07:40) o SA302 (06:00/07:55).

DIA 12 DOM PARQUE KRUGER MP 
Café da manhã (tipo piquenique). Saída bem cedinho 
pela estrada para as portas do parque para realizar um dia 
completo de safári fotográfico pelo Parque Nacional Kru-
ger para sair com os veículos 4x4 conduzidos por guardas 
motorista-guia experientes de língua hispana (sendo mais 
de 9 participantes, devido à capacidade dos veículos, o 
guia em espanhol viajará por turnos nos diferentes gru-
pos). O Kruger é um dos parques naturais mais célebres 
do mundo, figurando entre os maiores e mais antigos, 
próximo de completar um século de existência. Durante a 
rota se buscarão os Cinco Grandes (leões, leopardos, ele-
fantes, búfalos e rinocerontes), assim como chitas, girafas, 
hipopótamos e todo tipo de antílopes e animais menores. 
O parque tem 350 Km2, próximo à fronteira com Moçam-
bique. Em torno de 2.000 Km de estradas percorrem o 
interior. Jantar e Acomodação. 

DIA 13 SEG PARQUE KRUGER - PRETORIA - JOHANNESBURGO 
Café da manhã. Saída do parque pela estrada, realizan-
do durante o caminho uma visita panorâmica de Pretória 
com Church Square e Union Building. Chegada ao Johan-
nesburgo. Acomodação. 

DIA 14 TER JOHANNESBURGO 
Café da manhã. No horário indicado, traslado ao aeropor-
to. Fim dos nossos serviços. ■
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Praia tropical · Ilha Maurício

SAÍDAS
Quartas-feiras.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas. 
·  Traslados conforme itinerário. 
·  Assistência de lingua hispana na chegada em Nairobi, 
Johannesburgo e Cidado do Cabo.

·  13 / 17 pernoites nos hotéis previstos ou similares. 
·  Refeições conforme itinerário. 
·  Em QuêniaTransporte durante o safári em 4x4 ou minivan 
em função do dia de saída. Capacidade máxima dos veículos 
7 pessoas com motorista-guia de lingua hispana durante o 
safári. 

·  Guia acompanhante de língua hispana no parque Kruger. 
Sendo mais de 9 participantes, devido à capacidade 
dos veículos, o guia em espanhol viajará por turnos nos 
diferentes grupos. 

·  Seguro de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Voo Nairobi-Cidade do Cabo-Johannesburgo não incluídos. 
·  Voos necessários para a realização do programa: SA378 
(05:45/07:40) ou SA302 (06:00/07:55), em caso de não ter 
estes voos se cobrará suplemento privado do aeroporto ao 
Parque Kruger. 

·  O preço en triplo baseado em 1 Triplo em Quênia e 1 duplo + 
1 single em África do Sul 

·  Ver informações na página 245.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Nairóbi Southern Sun Mayfair 4* (Tentação / Seleção) 
 Intercontinental 5* (Luxo)
Aberdares The Ark / Treetops 3* (Todos los Productos)
M. Quênia MT. quênia Safári Lodge 4* (Luxo)
L. Nakuru L. Nakuru Lodge / Naivasha S. 4* (Tentação / Seleção) 
 L. Nakuru Sopa / Sariva Lion Hill 4*S (Luxo)
Masai Mara Mara Sopa / Mara Leisure 4* (Tentação / Seleção) 
 Mara Sarova / Ashnil Mara 5* (Luxo)
C. do Cabo Lady Hamilton 3* (Tentação) 
 Fountains / Park Inn 4* (Seleção) 
 Radisson Residence 5* (Luxo)
Á. de Kruguer Greenway Woods 3* (Tentação) 
 Ingwenyama 3* (Seleção) 
 Country Boutique 5* (Luxo)
Johannesburgo Metcourt Peermont 3* (Tentação) 
 Indaba 4* (Seleção) 
 D´Orale 5* (Luxo)
Maurício Ambre (Sup. Garden) 4* (Tentação / Seleção) 
 Sugar Beach (Garden Manor H.) 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

3610-M

com Maurício
18 dias / 11/15 refeições   desde

 3.700$
DIAS 1 AO 13 IGUAIS QUE ITI. 3610

DIA 14 TER JOHANNESBURGO (AVIÓN) MAURICIO
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar voo 
para a Ilha Maurício (voo não incluído). Chegada e trasla-
do ao hotel. Acomodação.

IMPORTANTE: Em Ilha Maurício, regime de Todo Incluído 
para Produto Tentação e Seleção e Meia Pensão para Pro-
duto Luxo.

DIA 15 QUA MAURÍCIO 
Café da manhã. Dia livre na Ilha Maurício, a joia do Oceano 
Índico. A Ilha Maurício te convida a descobrir paisagens 
de imensa beleza no seu interior: campos de cana de açú-
car, templos hindus, florestas tropicais, cascatas e altas 
montanhas de origem vulcânico; também desfrutar de 
suas praias de areia branca e fina, com diferentes tons de 
azuis nas suas águas mornas e cristalinas que ilustram o 

fundo do mar; praticar esportes aquáticos como mergulho 
ou terrestre como o golfe. E tudo isso acompanhado por 
um clima tropical suave e moderado que convida a ser 
visitada durante todo o ano. Acomodação. 

DIAS 16 E 17 QUI E SEX MAURÍCIO 
Café da manhã. Dia livre onde, além de desfrutar de suas 
longas praias ou realizar snorkel durante sua estância, 
poderá ter a possibilidade de conhecer diferentes luga-
res interesantes como Port Louise, a Ilha dos Ciervos, Lhe 
Morne Brabant declarada patrimônio cultural da Unesco, 
uma das montanhas mais bonitas da ilha com 556 m ou 
o Cráter Trou Aux Certs, o mais impressionante da ilha, 
testimonio da origem vulcânica da ilha. Acomodação

DIA 18 SÁB MAURÍCIO 
Desayuno. Tempo livre até a hora do traslado ao aero-
porto, para pegar o avião à sua cidade de destino. Fin de 
nuestros servicios. ■

3610 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO SELEÇÃO LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
3 ao 10 Abril 2019 2.810 2.900 3.380 2.945 3.035 3.505 3.455 3.600 4.495
17 Abril 2019 3.130 3.060 3.690 3.265 3.195 3.815 3.775 3.910 4.815
24 Abril ao 1 Maio 2019 2.810 2.900 3.380 2.945 3.035 3.505 3.455 3.600 4.495
8 Maio ao 19 Junho 2019 2.810 2.900 3.380 2.945 3.035 3.505 3.455 3.600 4.495
26 Junho ao 21 Agosto 2019 3.150 3.205 3.995 3.285 3.340 4.120 4.275 4.380 6.085
28 Agosto ao 11 Setembro 2019 3.150 3.205 3.995 3.285 3.340 4.120 4.275 4.380 6.085
18 Setembro ao 9 Outubro 2019 3.150 3.205 3.995 3.285 3.340 4.120 4.275 4.380 6.085
16 ao 23 Outubro 2019 3.150 3.205 3.995 3.285 3.340 4.120 4.275 4.380 6.085
30 Outubro ao 11 Dezembro 2019 3.100 3.195 4.015 3.275 3.390 4.130 4.035 4.180 4.605
Consultar suplemento 1 pax viajando só. O preço de Triplo corresponde-se a 1 Duplo + 1 Single.
Suplementos excursões opcionais por pessoa:
- Cabo Boa Esperança (Terças e Sextas-feiras): sem almoço, 135 USD; e com almoço, 175 USD.
- City Tour Cidade Cabo + Vinhedos (Quartas-feiras e Sábados): sem almoço, 105 USD; e com almoço, 145 USD.
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Dunas de Sossusvlei · Namibia

Parque Nacional Etosha · Namibia

P. N. de Etosha

NAMÍBIA

Windhoek

Desierto do Kalahari
(iti. 3242)

Twyfelfontein

Swakopmund

Desierto do Namib

1

2
1

1

2

2

ITI 3241 / 3242

ques da África. Sua paisagem única se deve à bacia de um 
lago, geralmente seco, de aproximadamente 5.000 Km2. 
Foi proclamado como primeira área de conservação da 
Namíbia em 1.907, pelo então governo alemão. Naquela 
etapa, cobria uma área enorme, de 93.240 Km2 e era en-
tão a maior área de caça do mundo. Das 114 espécies de 
mamíferos encontradas no parque, vários são difíceis de 
encontrar em outras zonas da África e estão em perigo de 
extinção, como o rinoceronte preto, chita e impala de cara 
preta. Jantar e Acomodação.

DIA 4 PARQUE NACIONAL DE ETOSHA - TWYFELFONTEIN  MP
Café da manhã. Saída pela estrada à região de Damara-
land, onde teremos a oportunidade de observar a paisa-
gem vulcânica com suas incríveis formações geológicas. 
No caminho, faremos uma excursão para ver os Himba, a 
tribo mítica que somente habita na Namíbia. Conhecere-

INÍCIO DE AMBOS ITINERÁRIOS

DIA 1 WINDHOEK
Chegada ao aeroporto internacional de Hosea Kutako, em 
Windhoek, onde um representante os receberá e os levará 
ao hotel. Resto do dia livre. Acomodação.

DIA 2 WINDHOEK - PARQUE NACIONAL DE ETOSHA MP
Café da manhã. Saída cedinho pela estrada para o norte, 
passando por Okahandja e Otjiwarongo. Em Okahandja, 
teremos a oportunidade de visitar o Mercado de Artesana-
to de Mbangura. Pela tarde, saída para fazer um curto sa-
fári no Parque Nacional de Etosha. Jantar e Acomodação.

DIA 3 PARQUE NACIONAL DE ETOSHA  MP
Café da manhã. Saída para um safári de dia inteiro no 
Parque Nacional de Etosha, que é um dos maiores par-

3241

Namíbia Fascinante
8 dias / 6 refeições     desde

 2.840$
mos o estilo de vida e cultura destes povoados do deser-
to que vivem como seminômades. Pela tarde, saída para 
uma excursão nas bacias secas dos rios de Damaraland 
em busca do elusivo elefante do deserto, em carros 4x4 
de safári, abertos. Jantar e Acomodação.

DIA 5 TWYFELFONTEIN - SWAKOPMUND 
Café da manhã. Saída para visitar as gravuras rupestres de 
Twyfelfontein, de até 6.000 anos de antiguidade, já que 
são a maior amostra da arte rupestre da África. Após a 
visita, saída pela estrada para Swakopmund, um dos locais 
turísticos mais populares na costa da Namíbia. Tarde livre. 
Acomodação.

DIA 6 SWAKOPMUND - DESERTO DO NAMIB MP
Café da manhã. Saída para a baía de Walvis para desfrutar 
de um cruzeiro onde poderemos contemplar golfinhos e 
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Gravados rupestres · Twyfelfontein

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Assistência de língua hispana na chegada.
·  Traslados segundo itinerário.
·  7 / 9 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
·  Refeições segundo itinerário.
·  Veículo 2x4, van ou ônibus em função do número de 
participantes, exceto no safári do deserto em Damaraland 
que será de 4x4 aberto. Iti. 3242, adicionalmente, veículo 
4x4 aberto no safári de Kalahari.

·  Guia acompanhante de língua hispana.
·  Seguro de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  IMPORTANTE: O voo de retorno de Windhoek deverá ser 
reservado a partir das 13:30 horas. Não há possibilidade de 
reservar um voo com horário anterior.

·  Possibilidade de contratar uma noite extra em Windhoek no 
final do programa. Ver itinerários 3241-B e 3242-B no nosso 
site www.specialtours.com.

·  O retorno do deserto do Namib para Windhoek no dia 8 e o 
traslado do deserto do Kalahari para Windhoek no dia 10 do 
itinerário 3242 poderá ser feito em inglês. 

·  Ver informações na página 245.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Windhoek Country Club 4*S (Seleção)
P. N. Etosha Toshari Lodge 4* (Seleção) 
Twyfelfontein Country Lodge 3* (Seleção)
Swakopmund Sands Hotel 4* (Seleção)
D. Nambi Namib Desert Lodge 4* (Seleção)
D. Kalahari Camelthorn Lodge 4* (Seleção)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

3242

e Deserto do Kalahari
10 dias / 10 refeições   desde

 3.620$
leões marinhos ao mesmo tempo que desfrutamos das 
excelentes ostras locais e vinho espumante. Após o cru-
zeiro, saída pela estrada para o deserto do Namib, através 
do caminho de Ghaub e do Kuiseb, até chegar à área de 
Sossusvlei. Chegada pela tarde. Jantar e Acomodação.

DIA 7 DESERTO DO NAMIB PC
Café da manhã. Pela manhã, visita às dunas de Sossus-
vlei e Deadvlei, algumas de até 300 metros de altura. 
Segundo o horário do dia, adquirem diversas cores, de 
amarelo a vermelho, passando por diferentes tons de 
laranja. Subiremos a uma das dunas para dar-nos conta 
da enorme imensidão desse deserto. Visita à Rocha de 
Sesriem: os séculos de erosão perfuraram uma estreita 
garganta de mais ou menos 1 Km de longitude. No fundo 
da garganta, que têm uma altura de 30 ou 40 metros, 
estão as piscinas naturais que se enchem na época das 
chuvas. Sesriem deriva seu nome da época em que os 
pioneiros tinham que amarrar 6 medidas de couro para 
extrair a agua das poças. Almoço na região de Sesriem. 
Jantar e Acomodação.

DIA 8 DESERTO DO NAMIB - WINDHOEK
Pela manhã cedinho, saída pela estrada, com um Café da 
manhã estilo piquenique, para o aeroporto internacional de 
Hosea Kutako, em Windhoek. Fim dos nossos serviços. ■

IMPORTANTE: O voo deve ser reservado a partir das 13:30 
horas.

FINALIZAÇÃO DO ITINERÁRIO 3241

DIA 8 DESERTO DO NAMIB - MARIENTAL (Bacia do Kalahari)  PC
Café da manhã. Saída pela estrada para o deserto do 
Kalahari, conhecido como o deserto vermelho pela cor 
avermelhada de sua areia realizando em rota uma visi-
ta panorámica da zona de Mariental, limite ocidental do 
deserto do Kalahari. Este deserto atravessa três países 
africanos: Namíbia, Botswana e África do Sul, ocupando, 
aproximadamente, 700.000  Km2 de superfície. A planta 
que chama mais a atenção é a Hoodia Gordoni, muito simi-
lar aos cactos, utilizada pelas tribos nômades para aliviar 
a sede e o apetite. Chegada ao alojamento ao meio dia. 
Almoço. Pela tarde, visitaremos um centro de guepardos. 
A duração da visita serão de 1 hora aproximadamente. Re-
gresso ao lodge ao entardecer. Jantar e Acomodação.

DIA 9 DESERTO DO KALAHARI PC
Café da manhã. saída para fazer uma visita das tribos de 
bosquímanos, caçadores e recolhedores, considerados a tri-
bo mais antiga de toda a África. Almoço. Saída para um safá-
ri de 4x4 nos veículos do lodge, onde podemos ver um gran-
de número de ani mais selvagens. Jantar e Acomodação.

DIA 10 DESIERTO DEL KALAHARI - WINHOEK 
Café da manhã. Saída pela estrada para o aeroporto inter-
nacional de Hosea Kutako, em Windhoek. Fim dos nossos 
serviços. ■

IMPORTANTE: O voo deve ser reservado a partir das 13:30 
horas. 

FINALIZAÇÃO DO ITINERÁRIO 3242

SAÍDAS
ABR 8 22 SET 2 9* 16 23* 30
MAI 6 20 OCT 7 21
JUN 3 17 NOV 4 18
JUL 1* 8 15* 22 29* DEZ 2 16
AGO 5 12* 19 26*

(*) datas só operativas para iti. 3241.

3241 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
8 Abril ao 21 Outubro 2019 2.840 2.945 3.160

3242 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
8 Abril ao 21 Outubro 2019 3.620 3.765 4.055
Consultar suplemento 1 pax viajando só.
Crianças hasta 11 anos, 20% desconto em Triplo.
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Fauna selvagem · África

Fort Portal

P. N. Cat. Murchison

UGANDA

UGANDA

1

1

1

2

2

P. N. Queen Elizabeth

Ishasha

P. N. Bwindi

Kigali

P. N. Kibale Entebe / Kampala

1

3265 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
11 Maio ao 28 Dezembro 2019 4.900 5.075 5.430
Consultar suplemento 1 pax viajando sólo.

ITI 3265

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com pelo menos 2 pessoas. 
·  Traslados de acordo com o itinerário.
·  8 noites de alojamento nos hotéis indicados ou similar.
·  Refeições de acordo com o itinerário. 
·  Transporte 4x4 Safári Land Cruiser com motorista-guia que 
fala inglês e guia de língua espanhola (máximo 6 pessoas 
por veículo). 

·  Autorizações para safari de gorilas em Bwindi (600 USD por 
pessoa). 

·  Trekking de chimpanzés em Kibale (250 USD por pessoa). 
·  Entrada nos parques e atividades de acordo com o itinerário. 
·  Passeio de barco compartilhado em Cataratas Murchinson e 
no Canal Kazinga. 

·  Assistência do nosso representante durante a sua estadia. 
·  Seguro de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Dependendo da disponibilidade de licenças, o hotel Bwindi 
pode estar nos setores de Buhoma, Rushaga ou Ruhija. Será 
confirmado em cada caso.

·  Recomenda-se fazer a reserva entre 3-6 meses antes, pois 
há dificuldade em encontrar disponibilidade de licenças 
devido ao pequeno número delas. Para fazer a reserva é 
essencial para enviar fotocópia a cores digitalizada do seu 
passaporte e fazer um depósito, por pessoa, no respeito 
das autorizações para visitar os gorilas (600 USD) e para 
visitar os gorilas (250 USD). Qualquer modificação ou 
cancelamento de serviços implicará 100% das despesas e 
nenhum reembolso do depósito.

·  A idade mínima para realizar este programa é de 15 anos.
·  O preço do quarto Triplo é baseado em 1 Duplo + 1 Single.
·  Condições especiais de venda e cancelamento. Por favor 
consulte.

·  Veja iti. 3264 Gorilas em Uganda, com saídas diárias em 
nosso site www.specialtours.com

·  Veja iti. 3263 Gorilas em Ruanda no nosso website  
www.specialtours.com.

·  Ver informações na página 245.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Entebbe Friends Guest House / Buvi / Boma 4* (Seleção)
Murchindson Pakuba / Tembo 4*(Seleção)
Fort Portal Isunga / Chimpanzee Forest 4* (Seleção)
Queen Elisabeth Ihamba Lakeside / Enganzi 4* (Seleção)
Ishasha Ishasha Jungle 4* (Seleção)
Bwindi Bwindi Jungle / Bakiga 4* (Seleção)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

senyi. Aqui você terá a oportunidade de ver leões, elefan-
tes, hienas, antílopes da água e antílopes de cobo, talvez 
você possa ver um leopardo, embora eles sejam bastante 
ilusórios. O parque é um excelente lugar para ver animais 
e desfrutar de vistas panorâmicas, como lagos de crateras 
e o Vale do Rift. Almoço à tarde, faremos um passeio de 
barco na península de Mweya, no canal Kazinga, um dos 
lugares mais bonitos de Uganda, pela concentração da 
vida na selva. Durante esta excursão, você verá espécies 
de aves endêmicas, bem como hipopótamos, búfalos e 
elefantes. Partida por estrada em direção a Ishasha. Jan-
tar e Acomodação.

DIA 7 ISHASHA - IMPENETRÁVEL BWINDI PC
Café de manhã. Safári fotográfico ao sul do parque Rai-
nha Elizabeth em busca dos “leões escaladores de arvo-
res” que se refugiam nos galhos das árvores nas horas 
mais quentes do dia. Você também pode ver o búfalo, 
os elefantes, o antílope topi, o leopardo da sorte e mui-
tas espécies de pássaros. Almoço no lodge. Em segui-
da, saia pela estrada para Bwindi. Na chegada, Jantar e 
Acomodação.

NOTA: A viagem pode ser longa, cerca de 5-7 horas, de-
pendendo das condições das estradas e da localização 
das autorizações gorila. A localização exata do safari dos 
gorilas depende da disponibilidade de licenças.

DIA 8 BWINDI: SAFÁRI DO GORILA DA MONTANHA PC
Café de manhã. Café da manhã muito cedo e partida 
para o trekking dos gorilas. A atividade começará às 8 
da manhã com o guia do guarda florestal que acompa-
nhará um grupo máximo de 8 pessoas ao encontro com 
os gorilas. A selva de Bwindi, em Uganda, contém uma 
população de 450 gorilas que é a metade dos gorilas 
das montanhas do mundo, de acordo com o censo de 
2.017, e algumas famílias se acostumaram com a presen-
ça humana. Você terá uma hora para contemplar esses 
animais com uma aparência humana e desfrutar de uma 
das experiências mais incríveis da sua vida. Almoço de 
piquenique que será entregue no hotel. Jantar e Acomo-
dação no lodge.

DIA 9 BWINDI - ENTEBBE MP
Café de manhã. Traslado por estrada para Entebbe. Almo-
ço a caminho Chegada e traslado ao aeroporto. Fim dos 
nossos serviços. ■

NOTA: A viagem é de aproximadamente 8 horas, através 
de estradas pavimentadas. O voo de partida para o seu 
próximo destino deve ser reservado após 20 horas.

DIA 1 ENTEBE
Chegada ao Aeroporto Internacional de Entebbe, em 
Uganda. Após os procedimentos aduaneiros, traslado 
ao hotel. Localizada às margens do Lago Vitória, foi um 
centro comercial e administrativo no passado, hoje é uma 
bela cidade nos arredores de Kampala. Acomodação.

DIA 2 ENTEBBE - CATARATAS MURCHISON PARQUE NACIONAL PC 
Café de manhã. Saida por estrada para o noroeste do 
país, em direção à cidade de Masindi e ao Parque Na-
cional Murchison, o maior e mais majestoso do país. No 
caminho, visitaremos o projeto de conservação dos rino-
cerontes brancos em Ziwa. Inaugurado em 2.003, é uma 
reserva protegida de 70 Km2 e cujo objetivo é protegê-
-los e reintroduzi-los em seu ambiente natural. Acompa-
nhado por guardas florestais, teremos a possibilidade 
de vê-los de perto e conhecer o seu habitat. Depois da 
caminhada, Almoço em um restaurante. Continuamos 
até chegar ao P. N. das cataratas Murchison, atravessado 
pelo Nilo até chegar ao Lago Albert. Chegada ao hotel 
ao pôr do sol após quase 6 horas de viagem, parte da 
qual será por estradas de terra dentro do parque. Jantar 
e Acomodação.

DIA 3 CATARATAS MURCHISON PARQUE NACIONAL
Café de manhã. Safári de meio dia num veículo 4x4 para 
explorar a savana, na região norte do delta do Nilo, no 
Lago Alberto. Você vai encontrar elefantes, leões, búfalos, 
girafas, antílopes aquáticos, oribies, leopardos, bem como 
hienas malhadas. O parque tem uma vegetação densa e 
oferece uma vista espetacular. Retorno ao seu lodge para 
o Almoço. Pela tarde safari, mas desta vez de barco ao 
longo das margens do Nilo, onde vamos ver hipopóta-
mos, crocodilos e uma variedade de aves, como o açor 
Africano, pelicano comum, uma variedade de maçaricos, 
o ganso do Nilo. Nas margens do rio, você desembarca-
rá e fará uma caminhada até o topo das Murchison Falls, 
onde o Nilo passa por um cânion muito estreito, forman-
do uma cachoeira espetacular e inesquecível. Jantar e 
Acomodação.

DIA 4  P. N. CATARATAS MURCHISON -  
ALBERTINE VALE DO RIFT - FORT PORTAL PC

Café de manhã. Saida pela estrada em direção ao sudo-
este através do Vale do Rift, desfrutando de excelentes 
vistas através da cidade de Hoima, a capital do reino de 
Bunyoro. Almoço em restaurante local. A estrada está 
cheia de plantações de cana de açúcar, chá, café, banana 
e cacau até chegar a Fort Portal, a capital do reino de Toro, 
à sombra do Ruwenzori, a maior cadeia de montanhas da 
África. Jantar e Acomodação.

NOTA: A viagem dura quase 7/8 horas, através de estradas 
de terra.

DIA 6 PARQUE NACIONAL RAINHA ELIZABETH PC
Café de manhã. Safári em veículos 4x4 pela zona norte 
do parque em direção ao Lago George e à aldeia de Ka-

3265

Gorilas e Chimpanzés em Uganda
9 dias / 15 refeições   desde

 4.900$

SAÍDAS
MAI 11 SET 7 14
JUN 8 OUT 5 19
JUL 6 20 NOV 9
AGO 3 10 17 31 DEZ 28
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Avenida dos Baobás · Madagáscar

Vista da praia · Ifaty

Ifaty

Tuléar

Ranohira
Sahambavy

Ranomafana

Antsirabe

MADAGÁSCAR

Antananarivo
1 1+

1

1

1

2
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SAÍDAS
Diárias.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Passagem de avião Tulear / Antanararivo na clase turista. 
·  Assistência de língua hispana na chegada. 
·  Traslados segundo itinerário. 
·  10 pernoites nos hotéis indicados ou similares. 
·  Refeições segundo itinerário. 
·  Transporte 4x4.
·  Guia acompanhante em espanhol exceto em Parques 
Nacionais em inglês. A estancia em Praia de Ifaty não terão 
serviço de guia. 

· Assistência do nosso representante durante sua estância. 
· Seguro de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Os itinerários possuem algumas rotas de trekking nos 
Parques Naturais. Se recomenda boa forma física já que 
devemos caminhar. Se os clientes não querem fazer 
algum trekking, podem coordenar com nosso guia outras 
atividades mais acordes. 

·  Ver informações na página 245.
·  Ver iti. 4000 Norte Colorido em nosso site  
www.specialtours.com.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Atanararivo Tamboho / Louvre 4* (Seleção)
Antsirabe Royal Palace / Cristal 4* (Seleção)
Sahambavy Lac / Zomatel 4* (Seleção)
Isalo Rock Lodge 4* (Seleção)
Ifaty Dunes  3*S (Seleção)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

teis, 15 espécies de anfíbios e 14 espécies de mamíferos. 
Almoço tipo piquenique. Pela tarde poderemos desfrutar 
da piscina natural e contemplar o pôr do sol na “Janela do 
Isalo”. Retorno ao hotel. Jantar e Acomodação.

DIA 7 RANOHIRA - TULÉAR - IFATY PC
Café da manhã. Saída para Tuléar, cruzando o povoado 
dos buscadores de zafira do Ilakaka que conheceu uma 
explosão demográfica de 1998. Os primeiros baobas fa-
zem uma aparição a alguns quilômetros de Ilakaka. Atra-
vés do Bush do Sul, encontraram os imensos túmulos 
típicos das etnias do Sul. Chegada em Tuléar e visita da 
cidade e do mercado das conchas. Almoço e continuação 
até Ifaty. Jantar e Acomodação.

DIAS 8 E 9 IFATY MP 
Café da manhã. Dia livre para desfrutar das suas praias 
ou possibilidade de visitar o bosque de baobab e par-
ticipar nas atividades propostas pelo hotel. Jantar e 
Acomodação.

DIA 10 IFATY - TULEAR   ANTANANARIVO MP 
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao 
aeroporto de Tulear para pegar o avião com destino 
Antananarivo. Chegada e traslado ao hotel. Jantar e 
Acomodação.

DIA 11 ANTANANARIVO 
Café da manhã. Visita da cidade e tempo livre para as 
últimas compras. Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços. ■

DIA 1 ANTANANARIVO MP 
Chegada. Traslado ao hotel. Jantar e Acomodação.

DIA 2 ANTANANARIVO - ANTSIRABE PC 
Café da manhã. Visita da cidade de Antananarivo e em se-
guida, saída para Antsirabe. Durante a viagem poderemos 
ver a característica paisagem das terras altas com as casas 
de tijolinhos vermelhos e telhados de palha. Realizaremos 
uma breve parada em Ambatolampy, uma pequena aldeia 
localizada no pé do maciço vulcânico de Ankaratra. Visita 
de uma oficina de alumínio e Almoço. Continuação para 
Antsirabe, cidade termal. Faremos um passeio com um 
carro chinês e visitaremos uma oficina de chifre de zebu, 
de balas tradicionais e a oficina de pedras semipreciosas. 
Jantar e Acomodação.

DIA 3 ANTSIRABE - RANOMAFANA PC 
Café da manhã. Visita do lago Andraikiba e, à continua-
ção, saída para Ambositra. Visita de uma oficina e lojas de 
artesanato. Possibilidade de visitar uma oficina de cogu-
melo selvagem. Almoço. Seguiremos para Ranomafana, 
montanha maciça que quer dizer “agua quente” e se trata 
de um vulcão antigo que produz fontes de água quen-
te com propriedade curativa. Chegada ao hotel. Jantar e 
Acomodação.

DIA 4 RANOMAFANA - SAHAMBAVY PC 
Café da manhã. Saída para visitar o Parque de Ranomo-
fana. A ideia do Parque Nacional nasceu quando em 1.986 
se descobriu uma espécie de lêmure nunca visto antes, 
o Hapalemur Áureas, que têm a particularidade de ali-
mentar-se essencialmente com os crescimentos de uma 
variedade endêmica de bambu, a qual contem cianeto e, 
mistérios da natureza, o animal pode comer diariamente 
uma dose capaz de matar a 10 seres humanos. Almoço e 
continuaremos para nossa rota até Fianarantsoa, cidade 
que conta com 150.000 habitantes, é lugar de trânsito en-
tre o Norte e o Sul, famoso pelo seu chá. Continuação para 
Sahambavy. Jantar e Acomodação.

DIA 5 SAHAMBAVY - RANOHIRA PC 
Café da manhã. Saída para Ambalavao, onde opcional-
mente se pode visitar uma oficina de fabricação de “Papel 
Antemoro” ou uma oficina de ticiano de xales e cachecol 
de seda selvagem, exclusiva de Madagascar. Possibilida-
de de visitar a reserva privada de lêmures “Anja Parc” a 
10 Km de Ambalavao. Almoço e continuação para Ranohi-
ra. Chegada ao hotel com Jantar e Acomodação.

DIA 6 RANOHIRA (PARQUE NACIONAL DE ISALO) PC 
Café da manhã. Começaremos a visita ao Parque de Isalo, 
com uma marcha através dos barrancos antes de descan-
sar na piscina natural. O parque possui uma superfície de 
81.540 hectares e engloba a parte norte do maciço de 
Isalo, o qual está constituído por pedra continental que 
data do Jurássico. É um relevo uniforme caracterizado por 
profundos barrancos e oásis que decoram a paisagem. Se 
encontram 82 espécies de pássaros, 33 espécies de rep-

4002

Madagáscar: O Sul Espetacular
11 dias / 16 refeições   desde

 5.335$

ITI 4002

4002 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 31 Outubro 2019 5.335 4.710 7.185
Consultar suplemento 1 pax viajando sólo.
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Austrália · Nova Zelândia · Fiji
ÁREA VACINAS DOCUMENTAÇÃO / VISTO MOEDA CLIMA HORÁRIO GMT

Austrália Nenhuma 
obrigatória.

Obrigatório.  
Trâmites prévios à chegada.

Dólar Australiano
1 $ = 1,40 AUD

Geralmente clima suave e muito seco  
com variações segundo a região.

+7 e 9 horas no inverno
+8 e 10 horas no verão

Nova 
Zelândia

Nenhuma 
obrigatória.

Obrigatório prévio  
à chegada, salvo exceções. 
Consultar “vistos”.

Dólar Neozelandés
1 $ = 1,52 NZD

Clima suave, com diferenças entre o clima 
subtropical da Ilha do Norte e os ventos frios  
da Antártida soprando na Ilha do Sul. 

+12 horas no inverno
+10 horas no verão

Fiji Nenhuma 
obrigatória.

Passaporte en regra. Dólar Fiyiano
1 $ = 2,13 FJD

Tropical. De novembro a março clima seco. 
De decembro a Abril temporada de chuvias.

+12 horas

Validade do passaporte: pelo menos 6 meses a partir da data de início da viagem

É IMPORTANTE SABER…

Taxas de estância: Não está incluído nos preços dos programas as taxas de estância nas cidades. Em caso de existir, serão pagas pelos clientes em destino.

AUSTRÁLIA
Terra de aborígenes, esse imenso território de múltiplas cores e contrastes, desde o deserto Vermelho com a Rocha Sagrada de Uluru e Kata Tijuta, os maiores monólitos do mundo 
(348 m de altura e 9 Km de contorno) e que junto com a Zona Costera e a Grande Barreira de Coral, são considerados Patrimônio da humanidade pela Unesco.
Apesar de a disponibilidade de guias ser muito limitada em determinadas áreas, os tours que lhes propomos neste manual tem saídas garantidas com guias em espanhol para realizar 
às visitas previstas. Existe a possibilidade de realizar tours de forma individualizada, com saídas diárias e visitas em tours regulares em espanhol ou inglês, segundo a operação dos 
dias de estancia em Sydney e Melbourne. Nas demais cidades, sempre será em inglês. Se este é o seu caso, consulte.
Também, se desejar percorrer Austrália “por sua conta”, lhes informamos que as redes de estradas são muito boas e podemos organizar sua viagem com um carro de aluguel, assim 
como os alojamentos durante as rotas previstas. E importante informar que fora das grandes cidades, os alojamentos são muito básicos, praticamente regido por famílias que não 
dispõe da infraestrutura hoteleira e sujeitos a horários de chegada bastante rigorosos. Consulte, se deseja viajar desta forma. Nos programas com Ayers Rock (seu nome em indígena 
e Uluru), estão incluídas a visita com subida a pé a Rocha Sagrada e ao Jantar do Silencio; a subida pode não ser permitida e o Jantar do Silencio cancelado por causas climáticas.
Nesses itinerários são necessários voos domésticos não incluídos. Para a realização do programa, e imprescindível reservar voos específicos em cada trecho, já que os transportes 
para os traslados assim como assistências, onde estão incluídos, estão previstos nestes horários. Em cada itinerário se especifica os trechos necessários para reservar. Em caso de 
utilizar voos diferentes, se produzira um suplemento que lhe informaremos. 
Bebidas alcohôlicas: Nos restaurantes com um cartaz indicando “BYO” NÃO servem-se bebidas alcohôlicas.

NOVA ZELÂNDIA
Terras maoris e paisagens exuberantes, desde os fiordes aos gêiseres ativos de Rotorua 
e seus lagos infinitos como o de Tekapo, com razão a região dos glaciares e conhecida 
como “os Alpes do Sul”. Todos os tours que propomos possuem saídas garantidas com 
guias em espanhol, altamente qualificados e conhecedores do pais, das suas tradições e 
suas histórias. Divirta-se na “a Terra Media” e na Comarca do Hobbit onde se gravaram 
os filmes “O Senhor dos Anéis” e o “Hobbit”.
A excursão ao Milford Sound está sujeita às condições climáticas. Em caso de ser 
cancelada, se oferecerá a excursão opcional à Doubtful Sound, e o incremento do preço 
será abonado no destino.

VISTOS:  E obrigatório visto para Nova Zelândia, tramitado prévio a viagem, 
exceto Argentina, Brasil, Chile, México, Uruguai e USA, que poderão 
obter permissão a chegada com passaporte com uma validade mínima 
de 6 meses a partir da chegada, levar ao pais ao menos 1.000 Dólares 
NZD para justificar a manutenção e a passagem de avião de ida e volta.

NOITES EXTRAS:
Preços por pessoa e noite, café da manhã e impostos incluídos.

 Mais informação e outras opções de itinerários disponíveis em www.specialtours.com 

SYDNEY SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 30 Abr + 1 Jun ao 31 Jul + 1 ao 30 Set 2019 + 7 ao 31 Jan 2020 175 155 310
1 ao 31 Maio + 30 Julho ao 31 Agosto 2019 200 165 355
1 Outubro ao 29 Dezembro 2019 + 1 Fevereiro ao 31 Março 2020 230 185 425
Preços não válidos do 9 ao 11 Agosto + 4 ao 5 Outubro + 29 Dezembro 2019 ao 6 Janeiro 2020 +  
28 Fevereiro ao 8 Março 2020. Consultar.
Existe suplemento por traslado em caso de noites adicionais:  
80 USD por pax em Duplo e 155 USD por pax em Single.
Não válido para itinerários: 5005-C + 5063 + 5066 + 5030. Consultar.

CAIRNS SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril 2019 ao 31 Março 2020 125 115 250
Preços não válidos do 29 Dezembro ao 2 Janeiro. Consultar. Não válidos para itinerário 5005-C.

QUEENSTOWN SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 30 Abril + 1 Setembro 2019 ao 31 Março 2020 185 155 345
1 Maio ao 31 Agosto 2019 165 135 300

MELBOURNE SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril 2019 ao 31 Março 2020 125 115 250
(*)  Exceto periodos especiais: 19 ao 20 Set + 26 ao 27 Out + 5 ao 7 Nov 2019 + 13 ao 21 Jan + 19 ao 

22 Março 2020.
Preços não válidos do 29 Dezembro ao 2 Janeiro e em Formula I. Consultar.
Existe suplemento por traslado em caso de noites adicionais:  
80 USD por pax em Duplo e 155 USD por pax em Single.
Não válido para itinerários: 5063 + 5066 + 5030. Consultar.

AUCKLAND SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 30 Abril + 1 Setembro 2019 ao 31 Março 2020 200 165 405
1 Maio ao 31 Agosto 2019 165 145 335

CHRISTCHURCH SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 30 Abril + 1 Setembro 2019 ao 31 Março 2020 155 135 300
1 Maio ao 31 Agosto 2019 125 115 250

Fiorde Milford Sound · Nova Zelândia
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Ponte da baía e a Ópera · Sidney Praia de Brighton · Melbourne

Indicador de Tasmânia · Austrália

ITI 5063 / 5066 / 5055

DIA 1 SYDNEY 
Chegada em Sidney, Recepção no aeroporto por nosso 
guia de língua hispana e traslado ao hotel. Resto do dia 
livre na maior e mais antiga cidade da Austrália, capital de 
Nova Gales do Sul. Acomodação.

DIA 2 SYDNEY 
Café da manhã. Saída para realizar um tour de meio dia 
dedicado a descobrir a zona mais central de Sidney (guia 
em inglês), The Rocks, a espetacular Ponte da Baia, que 
conecta o centro financeiro com a costa Norte da cidade, 
a Opera, Kings Cross, dar um passeio por Watsons Bay 
e desfrutar da vista maravilhosa do Oceano Pacifico da 
famosa praia de Bondi, etc. Finalmente, um percurso his-
tórico de Paddington e fim do tour no centro e tarde livre. 
Retorno individual ao hotel. Acomodação.

DIA 3 SYDNEY 
Café da manhã. Dia livre que pode aproveitar para fazer 
compras. Também pode realizar uma excursão opcional 
de dia inteiro as Montanhas Azuis, Patrimônio da Hu-
manidade. O tour inclui a visita ao Featherdale Wildli-
fe Park, onde teremos a possibilidade de conhecer de 
perto a fauna australiana. Retorno por volta das 18h00. 
Acomodação.

DIA 4 SYDNEY 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços. ■

DIA 1 MELBOURNE 
Chegada e traslado ao hotel. Resto do dia livre nesta ci-
dade, capital do estado de Victoria e conhecida como a 
“Cidade Jardim”. Acomodação.

DIA 2 MELBOURNE 
Café da manhã. Visita à cidade: a Ponte Wewstgate que 
oferece umas fabulosas vistas sobre a baia e a tradicional 
Williamstown, o centro histórico catedrais de St. Paul e St. 
Patrick, e os bonitos jardins. Tarde livre que pode aprovei-
tar para percorrer a cidade e notar essa mistura de arqui-
tetura vitoriana e contemporânea, pode desfrutar de seus 
excelentes restaurantes e gastronomia, passear pelas mar-
gens do rio Yarra ou pela Baia de Port Philip. Acomodação.

DIA 3 MELBOURNE 
Café da manhã. Dia livre que pode aproveitar para fazer 
uma excursão opcional com almoço a Grande Estrada do 
Oceano para desfrutar de uma das rotas costeiras mais 
belas do mundo. Acesso incluído ao exclusivo bosque de 
eucaliptos Great Ocean Ecolodge, para ver coalas, can-
gurus, flora e fauna local. Saída para o Parque Nacional 
de Port Cambell para ver os famosos “Doze Apóstolos”, 
enormes monólitos de calcário e o Loch Arch Gorge. 
Acomodação.

DIA 4 MELBOURNE 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços. ■

DIA 1 HOBART 
Chegada e traslado do aeroporto ao hotel. Acomodação.

DIA 2 HOBART 
Café da manhã. Saída para começar a visita (O ponto 
de encontro será informado para começar a visita. Tras-
lado para o ponto de encontro por conta do cliente). 
Hobart e uma cidade de iates e spinnakers, jardins e 
galerias, casinhas de campo feitas de arenito e majes-
tosas casas de estilo georgiano. Uma cidade fundada a 
princípio como colônia penal para convictos ingleses. 
Começaremos nosso percurso passando pela frente do 
West Point Cassino para continuar até a histórica e ex-
clusiva zona de Battery Point, com casinhas de campo 
germinadas e elegantes mansões. A continuação nos 
dirigiremos a praça de Salamanca, onde há um conjun-
to de mercados ao ar livre e que poderemos ver um 
armazém de arenito e multidão de lojas de antiguida-
des, arte, etc. Também visitaremos o Jardim Botânico 
Real antes de finalizar a visita. Resto da tarde livre. 
Acomodação.

DIA 3 HOBART 
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo a 
segunda cidade mais antiga da Austrália. Acomodação.

DIA 4 HOBART 
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado ao 
aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

5063

Sydney
4 dias desde

 1.175$

5066

Melbourne
4 dias desde

 1.115$

5055

Tasmânia
4 dias desde

 605$

5063 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 22 Setembro 2019 1.175 965 2.120
23 Setembro 2019 ao 31 Março 2020 1.340 1.080 2.455
Suplemento 1 pax viajando só, 155 USD.
O preço em single corresponde a 1 Duplo + 1 Single.
Não opera do 20 Dezembro 2019 ao 6 Janeiro 2020.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Traslados conforme itinerário.
·  3 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
·  Visitas indicadas no itinerário com guias em inglês.
·  Seguro básico de viagem.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Traslados conforme itinerário.
·  3 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
·  Visitas indicadas no itinerário com guia em espanhol.
·  Seguro básico de viagem.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas
·  Traslados conforme itinerário
·  3 pernoites nos hotéis indicados ou similares
·  Visitas indicadas no itinerário com guia em inglês.
·  Seguro básico de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Sydney Hyatt Regency 4* (Seleção)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Melbourne Clairon Suites Gateway 4* (Seleção)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Hobart Rydges Hobart 3* (Tentação) 
 Henry Jones Art  4* (Seleção)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

SAÍDAS
Diárias.

SAÍDAS
Diárias.

SAÍDAS
Diárias.

5066 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 1 Novembro 2019 1.115 945 1.985
2 Novembro 2019 ao 31 Março 2020 1.145 990 2.050
O preço em Triplo corresponde a 1 Duplo + 1 Single.
Não opera do 24 ao 28 Setembro + 30 Outubro ao 5 Novembro 
+ 8 ao 15 Dezembro + 27 Dezembro 2019 ao 1 Janeiro 2020 + 10 
ao 26 Janeiro +1 ao 31 Março 2020.

5055 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abr ao 13 Jun + 23 Jun ao 29 Out 2019 605 520 990
14 ao 22 Jun + 30 Out ao 23 Dez 2019 
+ 6 Jan ao 31 Mar 2020 740 615 1.225
24 Dezembro 2019 ao 5 Janeiro 2020 915 730 1.635

5055 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 16 Abril + 22 Abr ao 11 Jun 2019 895 760 1.530
17 ao 21 Abr + 12 ao 22 Jun 2019 1.135 915 2.005
23 Junho ao 29 Agosto 2019 895 760 1.530
30 Ago ao 17 Dez 2019 + 5 ao 21 Jan 2020 1.030 965 1.800
22 ao 26 Janeiro 2020 1.135 915 2.005
27 Janeiro ao 31 Março 2020 1.030 965 1.800
18 Dezembro 2019 ao 4 Janeiro 2020 1.225 1.145 2.195

Suplemento 1 pax viajando só, 115 USD.
Não opera do 25 Dezembro 2019 ao 6 Janeiro 2020.
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Panorãmica da cidade · Sidney

Sydney

AUSTRÁLIA

3

3

3

Melbourne (Iti. 5005)

Cairns (Iti. 5005-C)

ITI 5005 / 5005-C

SAÍDAS
Iti. 5005: Diárias.
Iti. 5005-C: Quintas-feiras (exceto 23 e 30 Maio 2019).

NOSSO PREÇO INCLUI
· Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas. 
· Traslado de chegada com assistência de língua hispana. 
· Traslados conforme itinerário com motorista em inglês. 
· 6 pernoites nos hotéis indicados ou similares. 
. Visitas indicadas con guias de lingua hispana
· Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Iti. 5005: Voo Sydeney-Melbourne não incluído.
·  Iti. 5005-C: Voo Sydney-Cairns não incluído.
·  Ver informações na página 283.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Sydney Hyatt Regency 4* (Seleção) 
 Holiday Inn Old Sydney 4* (Seleção)
Melbourne Clairon Suites Gateway 4* (Seleção) 
Cairns Pacific Cairns 4* (Seleção) 
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

DIA 1 SYDNEY
Chegada em Sidney, Recepção no aeroporto por nosso 
guia de língua hispana e traslado ao hotel. Resto do dia 
livre na maior e mais antiga cidade da Austrália, capital de 
Nova Gales do Sul. Acomodação. 

DIA 2 SYDNEY 
Café da manhã. Saída para realizar um tour de meio 
dia dedicado a descobrir a zona mais central de Sid-
ney (guia em inglês), The Rocks, a espetacular Ponte 
da Baia, que conecta o centro financeiro com a costa 
Norte da cidade, a Opera, Kings Cross, dar um passeio 
por Watsons Bay e desfrutar da vista maravilhosa do 
Oceano Pacifico da famosa praia de Bondi, etc. Final-
mente, um percurso his tórico de Paddington e fim do 
tour no centro e tarde livre. Retorno individual ao hotel. 
Acomodação. 

DIA 3 SYDNEY 
Café da manhã. Dia livre que pode aproveitar para fazer 
compras. Também pode realizar uma excursão opcional 
de dia inteiro as Montanhas Azuis, Patrimônio da Hu-
manidade. O tour inclui a visita ao Featherdale Wildli-
fe Park, onde teremos a possibilidade de conhecer de 
perto a fauna australiana. Retorno por volta das 18h00. 
Acomodação.

DIA 4 SYDNEY   MELBOURNE
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para sair no voo 
com destino Melbourne (aéreo não incluído). Chegada e 
traslado ao hotel. Resto do dia livre nesta cidade, capital 
do estado de Victoria e conhecida como “A Cidade Jar-
dim”. Acomdodação.

DIA 5 MELBOURNE 
Café da manhã. Visita à cidade: a Ponte Wewstgate que 
oferece umas fabulosas vistas sobre a baia e a tradicio-
nal Williamstown, o centro histórico catedrais de St. Paul 
e St. Patrick, e os bonitos jardins. Tarde livre que pode 
aprovei tar para percorrer a cidade e notar essa mistura 
de arqui tetura vitoriana e contemporânea, pode desfrutar 
de seus excelentes restaurantes e gastronomia, passear 
pelas mar gens do rio Yarra ou pela Baia de Port Philip. 
Acomodação. 

DIA 6 MELBOURNE 
Café da manhã. Dia livre que pode aproveitar para fazer uma 
excursão opcional com almoço a Grande Estrada do Ocea-
no para desfrutar de uma das rotas costeiras mais belas do 
mundo. Acesso incluído ao exclusivo bosque de eucaliptos 
Great Ocean Ecolodge, para ver coalas, can gurus, flora e 
fauna local. Saída para o Parque Nacional de Port Cambell 
para ver os famosos “Doze Apóstolos”, enormes monólitos 
de calcário e o Loch Arch Gorge. Acomodação. 

DIA 7 MELBOURNE 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços. ■

DIA 1 QUI SYDNEY
Chegada em Sidney. Recepção no aeroporto por nosso 
guia de língua hispana e traslado ao hotel. Resto do dia 
livre na maior e mais antiga cidade da Austrália, capital de 
Nova Gales do Sul. Acomodação.

DIA 2 SEX SYDNEY MP
Café da manhã. Saída para realizar um tour de meio dia 
dedicado a descobrir a zona mais central de Sid ney (guia 
em inglês), The Rocks, a espetacular Ponte da Baia, que 
conecta o centro financeiro com a costa Norte da cida-
de, a Opera, Kings Cross, dar um passeio por Watsons 
Bay e desfrutar da vista maravilhosa do Oceano Pacifico 
da famosa praia de Bondi, etc. Final mente, um percurso 
histórico de Paddington e fim do tour no centro e tarde 
livre. Retorno individual ao hotel. Acomodação. 

DIA 3 SÁB SYDNEY 
Café da manhã. Dia livre que pode aproveitar para realizar 
uma excursão opcional de dia inteiro as Montanhas Azuis, 
Patrimônio da Humanidade. Acomodação. 

DIA 4 DOM SYDNEY   CAIRNS
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para sair no voo 
com destino Cairns (aéreo não incluído). Chegada e tras-
lado ao hotel. Resto do dia livre. Acomdodação. 

DIA 5 SEG CAIRNS MP
Café da manhã. Saída a pé até o punto de saída poara 
o Cruzeiro de dia completo a bordo de um catamarã ou 
barco, para a Grande Barreira de Corais. Pa rada em Cay 
Reef para desfrutar de um passeio de barco com chão de 
vidro para ver as aguas cristalinas e os pei xes coloridos, 
corais, etc. Tera tempo para mergulhar se desejar, com as-
sistência de pessoas treinadas. Servira um Almoço buffet 
por volta das 11h30, baseado em frutos do mar, frango, 
carne e saladas. Continuaremos a Outer Edge Upolu Reef, 
lugar ideal para praticar snorkel, onde poderá ver os di-
ferentes tipos de corais e a grande fauna marinha local. 
Durante o percur  so lhes proporcionara coletes salvavidas, 
mascara, snorkel e pés de pato. O pessoal de bordo lhes 
atendera em in glês. Retorno ao cais por volta das 16h30. 
Acomodação. 

DIA 6 TER CAIRNS 
Café da manhã. Dia livre, com possibilidade de exc opcio-
nal ao Bosque Daintree. Acomodação.

DIA 7 QUA CAIRNS
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado ao 
aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

5005 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 23 Setembro 2019 2.290 1.915 4.110
1 Outubro 2019 ao 25 Fevereiro 2020 2.485 2.070 4.505
Consultar suplemento 1 pax viajando só.
Não opera do 24 Setembro ao 30 Setembro +  
10 ao 14 Outubro + 1 ao 6 Novembro + 27 Dezembro 2019  
ao 1 Janeiro + 10 ao 25 Janeiro e Março 2020.

5005-C - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
4 Abril ao 26 Setembro 2019 1.870 1.800 2.570
3 Outubro 2019 ao 26 Março 2020 1.995 1.880 2.810

5005

Sydney - Melbourne
7 dias desde

 2.290$

5005-C

Sydney - Cairns
7 dias / 2 refeições desde

 1.870$
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Tortuga na Grande Barreira de Coral · Austrália

Koala · Austrália

Melbourne

Sydney

AUSTRÁLIA

Cairns

3

2

3

5000 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
9 ao 23 Abril 2019 + 21 Janeiro 2020 2.880 2.820 3.850
7 ao 21 Maio 2019 2.945 2.840 3.975
4 ao 18 Junho 2019 2.900 2.840 3.870
2 ao 16 Julho + 3 ao 10 Setembro 2019 2.920 2.840 3.930
30 Julho ao 27 Agosto 2019 2.975 2.870 4.045
1 ao 15 Outubro 2019 3.080 2.945 4.245
12 Nov ao 10 Dez 2019 + 4 Fev ao 24 Mar 2020 3.035 2.910 4.160
31 Dezembro 2019 3.715 3.360 5.480
Crianças até 11 anos: 10% desconto em Triplo.
Suplemento (por pessoa e trajeto) voos diferentes aos previstos 
e por tomar noites adicionais ou descontarlas, 80 USD. Para 1 
pax viajando só, 155 USD.

ITI 5000

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Traslado de chegada em Sydney com assistência de língua 
hispana.

·  Traslados conforme itinerário com motorista em inglês.
·  8 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
·  Refeições conforme itinerário.
·  Visitas indicadas no itinerário com guia de língua 
hispana / italiana (exceto a excursão ao recife de coral que 
serão sempre em inglês), com um mínimo de 6 pessoas. Em 
caso de ser menos de 6 participantes, as visitas de Sydney 
e Melbourne se operam em tour regular com audioguia e 
comentários em espanhol.

·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Voos Sydney-Cairns-Melbourne não incluídos.
·  O itinerário requer dos voos indicados (não incluídos).  
Em caso contrário se produzirá suplemento adicional.  
Ver quadro de preços.

·  Ver informações na página 283.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Sydney  The Grace 4* (Seleção)
Cairns  Novotel Oasis Resort 4* (Seleção)
Melbourne Clarion Suires Gateway 4* (Seleção) 
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

DIA 6 CAIRNS (Bosque Tropical Daintree) MP 
Café da manhã. Excursão de dia completo ao Bosque 
Tropical Daintree (Patrimônio da Humanidade). Em Mos-
sman Gorge se desfrutará de uma visita guiada a lugares 
com grande significado cultural, construções tradicionais 
e espetaculares arroio. Guias aborígenes lhes ensinarão 
o uso das plantas medicinales, identificar as plantas co-
mestibles, narrarão lendas aborígenes e explicarão o sig-
nificado das pinturas das cavernas. Após um passeio de 
aproximadamente hora e meia, tempo para desfrutar de 
uma caneca de chá e de damper (típico pan australiano). 
Almoço e cruzeiro pelo rio Daintree. De regresso a Cairns, 
se visitará Port Douglas. Acomodação.

DIA 7 CAIRNS   MELBOURNE 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião 
(voo não incluído) com destino Melbourne, cidade mo-
derna que cativa sobretudo por sua rica oferta cultural e 
gastronômica. Chegada e traslado ao hotel. Acomodação.

IMPORTANTE: imprescindível reservar o voo QF703. No 
caso de ter voo diferente ao indicado se produzirá incre-
mento no preço. Ver tabela de preços.

DIA 8 MELBOURNE 
Café da manhã. Pela manhã, visita da cidade, com guia, 
dos principais pontos de interesse desta cidade, com 
sua mistura de arquitetura Vitoriana e contemporânea: 
A ponte Westgate, que oferece umas fabulosas vistas 
sobre a Baía e a tradicional Williamstown; o centro his-
tórico, as catedrais de St. Paul e St. Patrick, e os bonitos 
jardins é conhecida como a cidade Jardim. Tarde livre. 
Acomodação.

DIA 9 MELBOURNE 
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado ao 
aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

DIA 1 SYDNEY 
Chegada em Sidney e recepção por nosso motorista em 
espanhol e traslado ao hotel. Resto do dia livre na maior 
cidade e mais antiga da Austrália, capital da Nova Gales 
do Sul. Acomodação.

DIA 2 SYDNEY MP 
Café da manhã. Saída para realizar um tour de meio dia 
dedicado para descobrir The Rocks o bairro histórico de 
Sidney e lugar de nascimento da Austrália em 1.788; King 
Cross, o bairro cosmopolita; e a famosa praia de Bondi. Ao 
meio dia realizaremos um cruzeiro com Almoço incluído, 
pela Baia de Sidney que nos dará a oportunidade para 
desfrutar de uma visão da Ópera um dos mais famosos 
edifícios do séc. XX, projetado pelo arquiteto dinamar-
quês Jorn Utzon, e declarado Patrimônio da Humanidade 
em 2.007, a Ponte da Baía que conecta o centro financeiro 
com a costa norte da cidade, com uma longitude de 1.149 
m e uma altura de 503 m, com 8 pistas para automóveis 
e 2 linhas de trem, além de uma ciclovia e o Forte Denin-
son. Fim do tour e regresso individual ao hotel. Tarde livre. 
Pode conhecer a cultura indígena através de seus museus. 
Acomodação.

DIA 3 SYDNEY 
Café da manhã. Dia livre em que pode aproveitar para 
realizar excursões opcionais como a de dia inteiro as 
Montanhas Azuis, Patrimônio da Humanidade, para ver as 
formações rochosas das Três Irmãs sobre o vale Jamilson, 
com visita ao Parque Featherdale para ver animais típicos 
da Austrália. Acomodação. 

DIA 4 SYDNEY   CAIRNS 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o 
avião (voo não incluído) para Cairns. Chegada e tras-
lado ao hotel. Resto do dia livre nesta cidade a mais 
importante e coração do norte tropical de Queensland. 
Acomodação.

IMPORTANTE: imprescindível reservar o voo QF922. No 
caso de ter voo diferente ao indicado se produzirá incre-
mento no preço. Ver tabela de preços.

DIA 5 CAIRNS (Recife de Coral) MP 
Café da manhã. Cruzeiro de dia completo a bordo de um 
catamarã ou barco, para a Grande Barreira de Corais. Pa-
rada em Cay Reef para desfrutar de um passeio de bar-
co com chão de vidro para ver as aguas cristalinas e os 
peixes coloridos, corais, etc. Tera tempo para mergulhar 
se desejar, com assistência de pessoas treinadas. Servi-
ra um Almoço buffet por volta das 11h30, baseado em 
frutos do mar, frango, carne e saladas. Continuaremos a 
Outer Edge Upolu Reef, lugar ideal para praticar snorkel, 
onde poderá ver os diferentes tipos de corais e a grande 
fauna marinha local (tartarugas, peixes do recife, etc.). 
Durante o percurso lhes proporcionara coletes salvavidas, 
mascara, snorkel e pés de pato. O pessoal de bordo lhes 
atendera em inglês. Retorno ao cais por volta das 16h30. 
Acomodação.

5000

Austrália Clássica
9 dias / 3 refeições   desde

 2.880$

SAÍDAS
ABR 9 23 OUT 1 15
MAI 7 21 NOV 12 26
JUN 4 18 DEZ 10 31
JUL 2 16 30 JAN ‘20 21
AGO 6 13 27 FEV ‘20 4 18
SET 3 10 MAR ‘20 24
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Monte Uluru · Ayers Rock

Panorâmica da cidade· Sidney

Ayers Rock

Sydney

AUSTRÁLIA

Cairns

3

2

3

ITI 5001

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Traslado de chegada em Sydney com assistência de língua 
hispana.

·  Traslados segundo itinerário com motorista em inglês.
·  8 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
·  Refeições segundo itinerário.
·  Visitas indicadas no itinerário com guia de língua hispana 
(exceto a excursão ao recife de coral que serão sempre em 
inglês).

·  Em algumas saídas o guia serão bilíngue em espanhol e 
italiano.

·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Voos Sydney-Ayers Rock-Cairns não incluídos.
·  O itinerário requer dos voos indicados (não incluídos).  
Em caso contrário se produzirá suplemento adicional.  
Ver quadro de preços.

·  Ver informações na página 283.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Sydney The Grace 4* (Seleção)
Ayers Rock Dessert Gardens 4* (Seleção)
Cairns Pacific 4* (Seleção)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

Cairns. Recepção no aeroporto pelo guia local e traslado 
ao hotel. Acomodação.

IMPORTANTE: imprescindível reservar o voo QF1854. No 
caso de ter voo diferente ao indicado se produzirá incre-
mento no preço. Ver tabela de preços.

DIA 7 CAIRNS (Recife de Coral) MP 
Café da manhã. Cruzeiro de dia completo a bordo de um 
catamarã ou barco, para a Grande Barreira de Corais. Pa-
rada em Cay Reef para desfrutar de um passeio de barco 
com chão de vidro para ver as aguas cristalinas e os pei-
xes coloridos, corais, etc. Tera tempo para mergulhar se 
desejar, com assistência de pessoas treinadas. Servira um 
Almoço buffet por volta das 11h30, baseado em frutos do 
mar, frango, carne e saladas. Continuaremos a Outer Edge 
Upolu Reef, lugar ideal para praticar snorkel, onde poderá 
ver os diferentes tipos de corais e a grande fauna marinha 
local (tartarugas, peixes do recife, etc.). Durante o percur-
so lhes proporcionara coletes salvavidas, mascara, snorkel 
e pés de pato. O pessoal de bordo lhes atendera em in-
glês. Retorno ao cais por volta das 16h30. Acomodação.

DIA 8 CAIRNS (Bosque Tropical Daintree) MP 
Café da manhã. Excursão de dia completo ao bosque 
tropical Daintree. (Patrimônio da Humanidade). Em Mos-
sman Gorge se desfrutará de uma visita guiada a lugares 
com grande significado cultural, construções tradicionais 
e espetaculares arroio. Guias aborígenes lhes ensinarão 
o uso das plantas medicinales, identificar as plantas co-
mestibles, narrarão lendas aborígenes e explicarão o sig-
nificado das pinturas das cavernas. Após um passeio de 
aproximadamente hora e meia, tempo para desfrutar de 
uma caneca de chá e de damper (típico pan australiano). 
Almoço. Cruzeiro pelo rio Daintree. De regresso a Cairns, 
se visitará Port Douglas. Acomodação.

DIA 9 CAIRNS
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado ao 
aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

DIA 1 SYDNEY 
Chegada em Sidney e recepção por nosso motorista em es-
panhol e traslado ao hotel. Resto do dia livre. Acomodação.

DIA 2 SYDNEY MP 
Café da manhã. Saída para realizar um tour de meio dia 
dedicado para descobrir The Rocks, King Cross e a famo-
sa praia de Bondi. Ao meio dia realizaremos um cruzeiro 
com Almoço incluído, pela Baia de Sidney que nos dará 
a oportunidade para desfrutar de uma visão da Ópera, 
a Ponte da Baía que conecta o centro financeiro com a 
costa norte da cidade e o Forte Deninson. Fim do tour e 
regresso individual ao hotel. Tarde livre. Pode conhecer a 
cultura indígena através de seus museus, como o Yribana 
Gallery no Art Gallery; passear por suas praias espetacula-
res Acomodação.

DIA 3 SYDNEY 
Café da manhã. Dia livre. Pode realizar excursões opcio-
nais como a de dia inteiro as Montanhas Azuis, Patrimônio 
da Humanidade, para ver as formações rochosas das Três 
Irmãs sobre o vale Jamilson, com visita ao Parque Feather-
dale para ver animais típicos da Austrália como os coalas, 
o wombat ou demônio-da-tasmânia e viajar em um trem 
cênico com retorno a Sydney às 18:00 horas. Acomodação. 

DIA 4 SYDNEY   AYERS ROCK
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para tomar o voo 
(não incluído) com destino Ayers Rock (durante o voo irão 
acompanhados de sua guia). Chegada e traslado ao hotel. 
Pela tarde, visita à base de Uluru para conhecer os lugares 
sagrados da zona. Depois, traslado a Mutitjulu Waterhole 
para ver as pinturas rupestres dos aborígenes. Continua-
ção com a visita do Centro Cultural Uluru-Kata Tjuta, onde 
poderão aprender sobre a cultura aborígene. Ao entarde-
cer, serão trasladados novamente a Uluru para presenciar 
as mudanças de cores que se produzem no monólito nes-
te momento do dia, enquanto desfrutam de uns aperitivos 
e uma copa de vinho. Acomodação.

IMPORTANTE: imprescindível reservar o voo QF5660 ou 
JQ660. No caso de ter voos diferentes aos indicados se 
produzirá incremento no preço. Ver tabela de preços.

DIA 5 AYERS ROCK MP
Pela manhã cedinho sairemos para o Parque Nacional 
Uluru-Kata Tjuta, onde desfrutaremos de uma taca de 
café/chá e biscoitos para ver o nascer do Sol. Viajaremos 
as místicas 36 cúpulas de Kata Tjuta onde se realiza um 
tranquilo passeio, seguindo o arroio entre as 2 cúpulas 
mais altas até Walpa Gorge, de onde se desfruta de vis-
tas espetaculares, com tempo para passear e explorar a 
garganta de formações rochosas incomuns. Ao entarde-
cer, traslado para desfrutar do Jantar “Sons do Silencio. 
Retorno ao hotel. Acomodação.

DIA 6 AYERS ROCK   CAIRNS 
Café da manhã. Manhã livre. Posteriormente, traslado ao 
aeroporto para o voo (aéreo não incluído) com destino a 

5001

Austrália Maravilhosa
9 dias / 4 refeições   desde

 3.255$

SAÍDAS
ABR 9 23 OUT 1 15 29
MAI 7 21 NOV 12 26
JUN 4 18 DEZ 10 31
JUL 2 16 30 JAN ‘20 7 21
AGO 6 13 27 FEV ‘20 4 18
SET 3 10 24 MAR ‘20 10 24

5001 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
9 ao 23 Abril 2019 3.255 3.140 4.400
7 ao 21 Maio 2019 3.320 3.150 4.515
4 Junho ao 16 Julho 2019 3.380 3.255 4.620
30 Julho ao 27 Agosto 2019 3.430 3.275 4.740
3 ao 24 Setembro 2019 3.380 3.255 4.620
1 Outubro ao 26 Novembro 2019 3.535 3.350 4.930
10 de Dezembro 2019 3.410 3.235 4.710
31 de Dezembro 2019 4.065 3.650 6.020
7 ao 21 Janeiro 2019 3.255 3.140 4.400
4 Fevereiro ao 24 Março 2020 3.410 3.235 4.710
Crianças até 11 anos: 10% desconto em Triplo.
Suplemento (por pessoa e trajeto) voos diferentes aos previstos 
e por tomar noites adicionais ou descontarlas, 80 USD. Para 1 
pax viajando só 155 USD.
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Monte Uluru · Ayers Rock
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2

3

3

3

ITI 5001-M

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Traslado de chegada em Sydney com assistência de língua 
hispana.

·  Traslados conforme itinerário com motorista em inglês.
·  11 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
·  Refeições conforme itinerário.
·  Visitas indicadas no itinerário com guia de língua hispana 
(exceto a excursão ao recife de coral que serão sempre em 
inglês).

·  Em algumas saídas o guia serão bilíngue em espanhol e 
italiano.

·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Voos Melbourne-Sydney-Ayers Rock-Cairns não incluídos. 
·  O itinerário requer dos voos indicados (não incluídos).  
Em caso contrário se produzirá suplemento adicional.  
Ver quadro de preços.

·  Ver informações na página 283. 

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Melbourne Clarion Suites Gateway 4* (Seleção)
Sydney The Grance 4* (Seleção)
Ayers Rock Desert Gardens 3* (Seleção) 
Cairns Pacific 4* (Seleção) 
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

IMPORTANTE: imprescindível reservar o voo QF5660 ou 
JQ660. No caso de ter voos diferentes aos indicados se 
produzirá incremento no preço. Ver tabela de preços.

DIA 8 AYERS ROCK MP
Pela manhã cedinho sairemos para o Parque Nacional 
Uluru-Kata Tjuta, onde desfrutaremos de uma taca de 
café/chá e biscoitos para ver o nascer do Sol. Viajaremos 
as místicas 36 cúpulas de Kata Tjuta onde se realiza um 
tranquilo passeio, seguindo o arroio entre as 2 cúpulas 
mais altas até Walpa Gorge, de onde se desfruta de vis-
tas espetaculares, com tempo para passear e explorar a 
garganta de formações rochosas incomuns. Ao entarde-
cer, traslado para desfrutar do Jantar “Sons do Silencio. 
Retorno ao hotel. Acomodação.

DIA 9 AYERS ROCK   CAIRNS 
Café da manhã. Manhã livre. Traslado ao aeroporto para o 
voo (aéreo não incluído) a Cairns. Recepção no aeroporto 
pelo guia local e traslado ao hotel. Acomodação.

IMPORTANTE: imprescindível reservar o voo QF1854. No 
caso de ter voo diferente ao indicado se produzirá incre-
mento no preço. Ver tabela de preços.

DIA 10 CAIRNS (Recife de Coral) MP 
Café da manhã. Cruzeiro de dia completo a bordo de um 
catamarã ou barco, para a Grande Barreira de Corais. Pa-
rada em Cay Reef para desfrutar de um passeio de bar-
co com chão de vidro para ver as aguas cristalinas e os 
peixes coloridos, corais, etc. Tera tempo para mergulhar 
se desejar, com assistência de pessoas treinadas. Servira 
um Almoço buffet por volta das 11h30, baseado em frutos 
do mar, frango, carne e saladas. Continuaremos a Outer 
Edge Upolu Reef, lugar ideal para praticar snorkel,. Du-
rante o percurso lhes proporcionara coletes salvavidas, 
mascara, snorkel e pés de pato. O pessoal de bordo lhes 
atendera em inglês. Retorno ao cais por volta das 16h30. 
Acomodação.

DIA 11 CAIRNS (Bosque Tropical Daintree) MP 
Café da manhã. Excursão de dia completo ao Bosque 
Tropical Daintree (Patrimônio da Humanidade). Em Mos-
sman Gorge se desfrutará de uma visita guiada a lugares 
com grande significado cultural, construções tradicionais 
e espetaculares arroio. Guias aborígenes lhes ensinarão 
o uso das plantas medicinales, identificar as plantas co-
mestibles, narrarão lendas aborígenes e explicarão o sig-
nificado das pinturas das cavernas. Após um passeio de 
aproximadamente hora e meia, tempo para desfrutar de 
uma caneca de chá e de damper (típico pan australiano). 
Almoço e cruzeiro pelo rio Daintree. De regresso a Cairns, 
se visitará Port Douglas. Acomodação.

DIA 12 CAIRNS
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado ao 
aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

DIA 1 MELBOURNE
Chegada. Recepção e traslado ao hotel. Resto do dia livre. 
Acomodação.

DIA 2 MELBOURNE
Café da manhã. Visita panorâmica dos principais pontos 
da cidade: Ponte Wewstagate e suas vistas sob a baía e 
Williamstown, o centro histórico, ás catedráis de St. Paul 
e St. Patrick e os belos jardins. Tarde livre. Acomodação.

DIA 3 MELBOURNE
Café da manhã. Dia livre. Poderá realizar uma excursão 
opc. à Grande Estrada do Oceano, na espetacular costa 
oeste do estado de Vitória, com os 12 apóstolos, rochas 
gigantes de até 45 metros de altura que se elevam desde 
o Oceano Austral. Acomodação.

DIA 4 MELBOURNE  SYDNEY
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e saída em voo a 
Sydney (aéreo não incluido). Chegada, assistência e tras-
lado ao hotel. Acomodação.

DIA 5 SYDNEY MP 
Café da manhã. Saída para realizar um tour de meio dia 
dedicado para descobrir The Rocks, King Cross e a famo-
sa praia de Bondi. Ao meio dia realizaremos um cruzeiro 
com Almoço incluído, pela Baia de Sidney que nos dará 
a oportunidade para desfrutar de uma visão da Ópera, 
a Ponte da Baía que conecta o centro financeiro com a 
costa norte da cidade e o Forte Deninson. Fim do tour e 
regresso individual ao hotel. Tarde livre. Pode conhecer a 
cultura indígena através de seus museus, como o Yribana 
Gallery no Art Gallery; passear por suas praias espetacu-
lares Acomodação.

DIA 6 SYDNEY 
Café da manhã. Dia livre. Pode realizar excursões opcio-
nais como a de dia inteiro as Montanhas Azuis, Patrimô-
nio da Humanidade, para ver as formações rochosas das 
Três Irmãs sobre o vale Jamilson, com visita ao Parque 
Featherdale para ver animais típicos da Austrália como 
os coalas, o wombat ou demônio-da-tasmânia e viajar 
em um trem cênico com retorno a Sydney às 18:00 horas. 
Acomodação. 

DIA 7 SYDNEY   AYERS ROCK
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para tomar o voo 
(não incluído) com destino Ayers Rock (durante o voo irão 
acompanhados de sua guia). Chegada e traslado ao hotel. 
Pela tarde, visita à base de Uluru para conhecer os lugares 
sagrados da zona. Depois, traslado a Mutitjulu Waterhole 
para ver as pinturas rupestres dos aborígenes. Continua-
ção com a visita do Centro Cultural Uluru-Kata Tjuta, onde 
poderão aprender sobre a cultura aborígene. Ao entarde-
cer, serão trasladados novamente a Uluru para presenciar 
as mudanças de cores que se produzem no monólito nes-
te momento do dia, enquanto desfrutam de uns aperitivos 
e uma copa de vinho. Acomodação.

5001-M

Austrália Maravilhosa e Melbourne
12 dias / 4 refeições   desde

 4.220$

SAÍDAS
ABR 6 20 OUT 12 26
MAI 4 18 NOV 9 23
JUN 1 15 29 DEZ 7
JUL 13 27 JAN ‘20 4
AGO 3 10 24 FEV ‘20 1 15
SET 7 21

5001-M - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
6 ao 20 Abril 2019 4.220 3.985 6.105
4 ao 18 Maio 2019 4.285 3.995 6.220
1 Junho ao 13 Julho 2019 4.345 4.100 6.325
27 Julho ao 24 Agosto 2019 4.400 4.120 6.450
31 Agosto ao 21 Setembro 2019 4.345 4.100 6.325
12 Outubro ao 23 Novembro 2019 4.535 4.210 6.700
7 Dezembro 2019 4.410 4.100 6.480
4 Janeiro 2020 4.255 4.005 6.165
1 ao 15 Fevereiro 2020 4.410 4.100 6.480
Crianças até 11 anos: 10% desconto em Triplo.
Suplemento (por pessoa e trajeto) voos diferentes aos previstos 
e por tomar noites adicionais ou descontarlas, 80 USD.  
Para 1 pax viajando só 155 USD.



291

Entardecer na baía · Sydney

Melbourne

Sydney

AUSTRÁLIA

Cairns
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ITI 5030

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Traslado de chegada em Sydney com motorista de língua 
hispana.

·  Traslados segundo itinerário com motorista em inglês.
·  11 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
·  Refeições segundo itinerário.
·  Visitas indicadas no itinerário em tour regular com audioguía 
em espanhol, exceto na excursão ao recife de corais que 
opera sempre em inglês.

·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Este itinerário requer os trajetos aéreos não incluídos: 
Sydney / Cairns e Cairns / Melbourne.

·  A excursão ao recife de coral realiza-se sempre em inglês.
·  Ver informações na página 283.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Sydney Travellodge Sydney 3* (Tentação)
Cairns Bay Village Tropical Retreat 3* (Tentação) 
Melbourne Quality Batman’s Hill on Collins 3* (Tentação)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

Poderá aproveitar para fazer uma excursão opcional do 
Bosque de Kuranda. O Kuranda Connection Railway é 
uma linha de trem de 34 Km de Cairns até Kuranda atra-
vés de uma pitoresca paisagem de montanha íngreme, 
bosques e cascatas no Parque Nacional de Barron Gorge. 
Construído entre os anos de 1.882 e 1.891, é considerado 
um projeto de engenharia de enorme magnitude com 15 
tuneis e 37 pontes. A viagem tem duração aproximada 
de 1h30 e ao chegar poderá conhecer os mercados do 
lugar, o Bird World, o santuário da borboleta australiana, 
tudo dentro de uma floresta tropical. Retorno no Skyrail 
Rainforest Cableway, um dos teleféricos mais longos 
do mundo, sobre a floresta tropical virgem. Durante a 
viagem se realizarão duas paradas para permitir-lhes 
percorrer caminhos através de passarelas de madeira. 
Acomodação.

DIA 8 CAIRNS 
Café da manhã. Dia livre que se pode aproveitar para fazer 
compras de sua excelente arte local e artesanatos em seus 
mercados. Acomodação.

DIA 9 CAIRNS   MELBOURNE 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o 
avião (voo não incluído) com destino Melbourne, cida-
de moderna que cativa sobretudo por sua rica oferta 
cultural e gastronômica. Chegada e traslado ao hotel. 
Acomodação.

DIA 10 MELBOURNE 
Café da manhã. Tour de meio dia da cidade de Melbourne 
(com motorista-guia de língua hispana), capital do estado 
de Victoria e importante centro de cultura, moda, esporte 
e gastronomia. Visitaremos os Jardins Flagstaff, a Univer-
sidade, o Parlamento, a Antiga Casa de Aduanas, a Esta-
ção de Flinders Street, a Catedral de St. Paul e St. Patrick 
e os Jardins Fitzroy. O tour inclui a torre Eureka Skydeck 
(“The Edge” não incluído). Tarde livre para descobrir esta 
sofisticada e criativa cidade. Sugerimos jantar no bonde 
colonial “Tramcar, enquanto percorre a cidade iluminada. 
Acomodação.

DIA 11 MELBOURNE 
Café da manhã. Dia livre em que poderá aproveitar 
para fazer um tour opcional a Grande Rota do Oceano, 
onde terá a oportunidade para desfrutar uma das ro-
tas costeiras mais belas do mundo. Acesso incluído ao 
bosque exclusivo de eucaliptos Great Ocean Ecolodge, 
para ver coalas, cangurus, flora e fauna local. Tempo 
livre para o almoço e saída para o Parque Nacional de 
Port Cambell para ver os famosos “Doze Apóstolos, 
enormes monólitos de calcário e o Loch Arch Gorge. 
Acomodação.

DIA 12 MELBOURNE 
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado ao 
aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

DIA 1 SYDNEY 
Chegada em Sidney e recepção por nosso motorista em 
espanhol e traslado ao hotel. Resto do dia livre na maior 
cidade e mais antiga da Austrália. Acomodação.

DIA 2 SYDNEY MP 
Café da manhã. Saída para realizar um tour de meio dia 
dedicado para descobrir Oxford Street, Paddington, Tama-
rama, Bronte, The Rocks, King Cross e a famosa praia de 
Bondi. Ao meio dia realizaremos um cruzeiro com Almoço 
incluído, pela Baia de Sidney que nos dará a oportunidade 
para desfrutar de uma visão da Ópera, a Ponte da Baía e o 
Forte Deninson. Fim do tour e regresso individual ao hotel. 
Tarde livre. Pode conhecer a cultura indígena através de 
seus museus, como o Yribana Gallery no Art Gallery; pas-
sear por suas praias espetaculares Acomodação.

DIA 3 SYDNEY 
Café da manhã. Dia livre em que pode aproveitar para 
realizar excursões opcionais como a de dia inteiro as 
Montanhas Azuis, Patrimônio da Humanidade, para ver as 
formações rochosas das Três Irmãs sobre o vale Jamilson, 
com visita ao Parque Featherdale para ver animais típicos 
da Austrália como os coalas, o wombat ou demônio-da-
-tasmânia e viajar em um trem cênico. Acomodação. 

DIA 4 SYDNEY
Café da manhã. Dia livre nesta cidade apaixonante, uma 
das mais multiculturais do mundo, para desfrutar de suas 
praias ou passear pelo caminho de Bondi até a praia Goo-
gee, de beleza espetacular. Acomodação.

DIA 5 SYDNEY   CAIRNS 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião 
(voo não incluído) para Cairns. Chegada e traslado ao ho-
tel. Resto do dia livre nesta cidade a mais importante do 
norte tropical de Queensland. Acomodação.

DIA 6 CAIRNS (Recife de Coral) MP 
Café da manhã. Cruzeiro de dia completo a bordo de um 
catamarã ou barco, para a Grande Barreira de Corais. Pa-
rada em Cay Reef para desfrutar de um passeio de bar-
co com chão de vidro para ver as aguas cristalinas e os 
peixes coloridos, corais, etc. Tera tempo para mergulhar 
se desejar, com assistência de pessoas treinadas. Servi-
ra um Almoço buffet por volta das 11h30, baseado em 
frutos do mar, frango, carne e saladas. Continuaremos a 
Outer Edge Upolu Reef, lugar ideal para praticar snorkel, 
onde poderá ver os diferentes tipos de corais e a grande 
fauna marinha local (tartarugas, peixes do recife, etc.). 
Durante o percurso lhes proporcionara coletes salvavidas, 
mascara, snorkel e pés de pato. O pessoal de bordo lhes 
atendera em inglês. Retorno ao cais por volta das 16h30. 
Acomodação.

DIA 7 CAIRNS 
Café da manhã. Dia livre em Cairns. Para os amantes do 
mergulho, este lugar te oferece infinitas possibilidades. 

5030

Essências de Austrália
12 dias / 2 refeições   desde

 1.995$

5030 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 30 Setembro 2019 1.995 1.895 3.535
1 Outubro 2018 ao 31 Março 2020 2.110 1.995 3.745
O tour opera com um mínimo de 2 pessoas.  
Consular suplemento em caso de viajar 1 só passageiro.
Não opera do 10 ao 20 Setembro + 17 ao 31 Outubro  
+ 30 Dezembro 2019 ao 2 Janeiro 2020.

SAÍDAS
Diárias.
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Wild-life e a Opera House que ficam bem perto desde 
onde você finaliza o cruzeiro. Acomodação.

DIA 3 SYDNEY
Café da manhã. Dia livre que poderá aproveitar para per-
correr a cidade ou realizar alguma interessante excursão 
opcional de dia inteiro as Montanhas Azuis, exclusiva re-
gião Patrimônio da Humanidade com seus profundos bar-
rancos e bosques de eucaliptos. O tour inclui a visita ao 
Featherdale Wildlife Park, onde teremos a possibilidade 
de conhecer de perto a coalas, cangurus, etc. Também o 
mirante de Eaglehawk Lookout e os mirantes como o de 
govetts Leap com uma cascata de 180 metros sobre o pe-
nhasco. Acomodação.

DIA 4 SYDNEY
Café da manhã. Dia livre nesta apasionante cidade, uma 
delas mais multiculturales do mundo, pode desfrutar de 

DIA 1 SYDNEY 
Chegada em Sidney e recepção por nosso motorista em 
espanhol e traslado ao hotel. Resto do dia livre na maior 
cidade e mais antiga da Austrália, capital da Nova Gales 
do Sul. Acomodação. 

DIA 2 SYDNEY MP 
Café da manhã. Saída para realizar um tour de meio dia 
dedicado para descobrir Oxford Street, Paddington, Ta-
marama, Bronte, The Rocks o bairro histórico de Sid ney 
e lugar de nascimento da Austrália em 1.788; King Cross, 
o bairro cosmopolita; e a famosa praia de Bondi. Ao meio 
dia realizaremos um cruzeiro com Almoço in cluído, pela 
Baia de Sidney que nos dará a oportunidade para des-
frutar de uma visão da Ópera, a Ponte da Baía e o Forte 
Deninson. Fim do tour e regresso individual ao hotel. Tar-
de livre. aproveite para caminhar e seguir explorando esta 
formosa cidade; também pode visitar o Acuario, o parque 

5030-F

O Melhor de Austrália e Fiji
18 dias / 2 refeições     desde

 3.495$
suas praias ou caminhar pelo caminho de Bondi até a 
praia Googee, de espetacular beleza. Acomodação.

DIA 5 SYDNEY   CAIRNS
Café da manhã. Translado ao aeroporto para sair no voo 
com destino Cairns (aéreo não incluído). Chegada e trans-
lado ao hotel. Tarde livre nesta cidade a mais importante 
do norte tropical de Queensland. Acomodação.

DIA 6 CAIRNS (Recife de Coral) MP
Café da manhã. Excursão de dia completo, em catamarã 
ou barco, à Grande Barreira de Coral, o arrecife coralino 
maior do mundo, situado no Mar do Coral, com 2.600 Km 
de longitude. Foi declarado Patrimônio da Humanidade 
pela Unesco em 1.981. A Excursão inclui um Almoço a bor-
do do barco. Durante o percurso se terá a oportunidade 
de praticar snorkel para desfrutar da vida marinha e do 
arrecife, bem como visitar Michaels Cay e fazer um pas-
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SAÍDAS
Diárias.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Assistência de língua hispana ao chegar .
·  Traslados aeroporto-hotel-aeroporto com motorista de 
língua inglesa.

·  17 pernoites nos hotéis previstos ou similares.
·  Refeições conforme itinerário.
·  Visitas indicadas no itinerário com guias de língua hispana, 
exceto a excursão ao recife de corais que sempre se realiza 
com guias de língua inglesa.

·  Seguro de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Voos Sydney-Cairns-Melbourne-Fiji não incluídos.
·  A excursión ao arrecife de coral realiza-se sempre em inglês. 
·  O hotel Matamanoa Island Resort não permite crianças 
menores de 16 anos.

·  Ver informações na página 283.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Sydney Travellodge Sydney 3* (Tentação)
Cairns Bay Village Tropical Retreat 3* (Tentação)
Melbourne Quality Batman’s Hill on Collins 3* (Tentação)
Fiji Matamanoa Island Resort 4* (Tentação) 
 Lomani Island 4* (Tentação)
Nadi Novotel 4* (Tentação)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

seio em barco semi-sumergible com fundo transparente. 
Regresso ao hotel. Acomodação.

DIA 7 CAIRNS
Café da manhã. Dia livre em Cairns que pode aprovei-
tar para realizar algumas compra em seus mercados de 
arte e artesanato local ou desfrutar das praias ou fazer 
uma visita opcional à selva tropical mais antiga do mun-
do: Daintree, onde em Cape Tribulacion, o mar se une 
com a selva. O tour inclui um cruzeiro no rio Daintree. 
Acomodação. 

DIA 8 CAIRNS 
Café da manhã. Dia livre. Pode fazer uma excursão op-
cional em trem panorâmico Kurunda Connection, que é 
uma linha de trem de 34 Km de Cairns até Kurunda atra-
vés de uma pitoresca paisagem de montanha íngreme, 
bosques e cascatas no Parque Nacional de Barron Gorge. 
Construído entre os anos de 1.882 e 1.891, é considerado 
um projeto de engenharia de enorme magnitude com 15 
tuneis e 37 pontes. A viagem tem duração aproximada 
de 1h30 e ao chegar poderá conhecer os mercados do 
lugar, o Bird World, o santuário da borboleta australiana, 
tudo dentro de uma floresta tropical. Retorno no Skyrail 
Rainforest Cableway, um dos teleféricos mais longos 
do mundo, sobre a floresta tropical virgem. Durante a 

viagem se realizarão duas paradas para permitir-lhes 
percorrer caminhos através de passarelas de madeira. 
Acomodação.

DIA 9 CAIRNS   MELBOURNE 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o 
avião (voo não incluído) com destino Melbourne, cida-
de moderna que cativa sobretudo por sua rica oferta 
cultural e gastronômica. Chegada e traslado ao hotel. 
Acomodação.

DIA 10 MELBOURNE 
Café da manhã. Tour de meio dia da cidade de Melbourne 
(com motorista-guia de língua hispana), capital do estado 
de Victoria e importante centro de cultura, moda, esporte 
e gastronomia. Visitaremos os Jardins Flagstaff, a Univer-
sidade, o Parlamento, a Antiga Casa de Aduanas, a Esta-
ção de Flinders Street, a Catedral de St. Paul e St. Patrick 
e os Jardins Fitzroy. O tour inclui a torre Eureka Skydeck 
(“The Edge” não incluído). Tarde livre para descobrir esta 
sofisticada e criativa cidade. Sugerimos jantar no bonde 
colonial “Tramcar, enquanto percorre a cidade iluminada. 
Acomodação.

DIA 11 MELBOURNE 
Café da manhã. Dia livre em que poderá aproveitar para 
fazer um tour opcional a Grande Rota do Oceano, onde 
terá a oportunidade para desfrutar uma das rotas cos-
teiras mais belas do mundo. Acesso incluído ao bosque 
exclusivo de eucaliptos Great Ocean Ecolodge, para ver 
coalas, cangurus, flora e fauna local. Tempo livre para o 
almoço e saída para o Parque Nacional de Port Cambell 
para ver os famosos “Doze Apóstolos, enormes monólitos 
de calcário e o Loch Arch Gorge. Acomodação.

DIA 12 MELBOURNE   FIJI - NADI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar com 
destino Fiji (voo não incluído). Chegada e traslado ao ho-
tel en Nadi. Acomodação. 

DIA 13 NADI   FIJI 
Café da manhã. Traslado ao porto e saída no ferry de linha 
regular até o hotel localizado nas ilhas Mamanuca. Chega-
da e resto do dia livre. Acomodação. 

DIAS 14 E 15 FIJI 
Café da manhã. Dias livres nestas magnificas ilhas Fiji, 
localizadas no sul do oceano Pacifico. Fiji se apresenta 
como um autêntico paraíso já que nos oferece espetacu-
lares recifes de coral, florestas tropicais e belas praias de 
areia fina. Acomodação. 

DIA 16 FIJI 
Café da manhã. Dia livre que pode aproveitar para pra-
ticar esportes aquáticos como o mergulho, snorkel, surf, 
etc. ou desfrutar da praia e das magnificas instalações do 
hotel. Acomodação. 

DIA 17 FIJI   NADI
Café da manhã. Dia livre até a hora do traslado de ferry de 
linha regular até o Porto de Nadi. Chegada e traslado ao 
hotel. Acomodação.

DIA 18 NADI
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado ao 
aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

5030-F - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 30 Setembro 2019 3.495 3.195 7.280
1 Outubro ao 28 Dezembro 2019 3.610 3.295 7.490
2 Janeiro ao 31 Março 2020 3.610 3.295 7.490
O tour opera com um mínimo de 2 pessoas.  
Consular suplemento em caso de viajar 1 só passageiro.
Não opera: 10 ao 20 Setembro + 17 ao 31 Outubro  
+ 30 Dezembro 2019 ao 2 Janeiro 2020.
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DIA 3 SYDNEY
Café da manhã. Dia livre que poderá aproveitar para per-
correr a cidade ou realizar alguma interessante excursão 
opcional de dia inteiro as Montanhas Azuis, exclusiva re-
gião Patrimônio da Humanidade com seus profundos bar-
rancos e bosques de eucaliptos. O tour inclui a visita ao 
Featherdale Wildlife Park, onde teremos a possibilidade 
de conhecer de perto a coalas, cangurus, etc. Também o 
mirante de Eaglehawk Lookout e os mirantes como o de 
govetts Leap com uma cascata de 180 metros sobre o pe-
nhasco. Acomodação.

DIA 4 SYDNEY
Café da manhã. Dia livre nesta apasionante cidade, uma 
delas mais multiculturales do mundo, pode desfrutar de 
suas praias ou caminhar pelo caminho de Bondi até a 
praia Googee, de espetacular beleza. Acomodação.

DIA 5 SYDNEY   CAIRNS
Café da manhã. Translado ao aeroporto para sair no voo 

DIA 1 SYDNEY 
Chegada em Sidney e recepção por nosso motorista em 
espanhol e traslado ao hotel. Resto do dia livre na maior 
cidade e mais antiga da Austrália, capital da Nova Gales 
do Sul. Acomodação. 

DIA 2 SYDNEY MP 
Café da manhã. Saída para realizar um tour de meio dia 
dedicado para descobrir Oxford Street, Paddington, Ta-
marama, Bronte, The Rocks o bairro histórico de Sid ney 
e lugar de nascimento da Austrália em 1.788; King Cross, 
o bairro cosmopolita; e a famosa praia de Bondi. Ao meio 
dia realizaremos um cruzeiro com Almoço in cluído, pela 
Baia de Sidney que nos dará a oportunidade para des-
frutar de uma visão da Ópera, a Ponte da Baía e o Forte 
Deninson. Fim do tour e regresso individual ao hotel. Tar-
de livre. aproveite para caminhar e seguir explorando esta 
formosa cidade; também pode visitar o Acuario, o parque 
Wild-life e a Opera House que ficam bem perto desde 
onde você finaliza o cruzeiro. Acomodação.

5030-B

O Melhor de Austrália e Bali
16 dias / 2 refeições     desde

 2.425$
com destino Cairns (aéreo não incluído). Chegada e trans-
lado ao hotel. Tarde livre nesta cidade a mais importante 
do norte tropical de Queensland. Acomodação.

DIA 6 CAIRNS (Recife de Coral) MP
Café da manhã. Excursão de dia completo, em catamarã 
ou barco, à Grande Barreira de Coral, o arrecife coralino 
maior do mundo, situado no Mar do Coral, com 2.600 Km 
de longitude. Foi declarado Patrimônio da Humanidade 
pela Unesco em 1.981. A Excursão inclui um Almoço a bor-
do do barco. Durante o percurso se terá a oportunidade 
de praticar snorkel para desfrutar da vida marinha e do 
arrecife, bem como visitar Michaels Cay e fazer um pas-
seio em barco semi-sumergible com fundo transparente. 
Regresso ao hotel. Acomodação.

DIA 7 CAIRNS
Café da manhã. Dia livre em Cairns que pode aproveitar 
para realizar algumas compra em seus mercados de arte 
e artesanato local ou desfrutar das praias ou fazer uma vi-
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Vestidos tradicionais · Bali

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Assistência de língua hispana ao chegar .
·  Traslados aeroporto-hotel-aeroporto com motorista de 
língua inglesa.

·  15 pernoites nos hotéis previstos ou similares.
·  Refeições conforme itinerário.
·  Visitas indica no itinerário em tour regular com comentários 
de audioguía em espanhol em Austrália, excepto a excursão 
ao recife de coral que se realiza sempre em inglês. Em Bali, a 
visita será em regular com guia de lingua hispana.

·  Seguro de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Voos Sydney-Cairns-Melbourne-Baño não incluídos. 
·  A excursão ao recife de coral realiza-se sempre em inglês. 
·  Os hotéis de Austrália será sempre em categoria Tentação. 
Categoria Tentação e Seleção indicados nos hotéis de praia 
de Bali.

·  Ver informações na página 283.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Sydney Travellodge Sydney 3* (Tentação / Seleção)
Cairns Bay Village Tropical Retreat 3* (Tentação / Seleção)
Melbourne Quality Batman’s Hill on Collins 3* (Tentação / Seleção)
Bali Sadara Hotel 4* (Tentação) 
 Meliá 5* (Seleção)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

sita opcional à selva tropical mais antiga do mundo: Dain-
tree, onde em Cape Tribulacion, o mar se une com a selva. 
O tour inclui um cruzeiro no rio Daintree. Acomodação. 

DIA 8 CAIRNS 
Café da manhã. Dia livre. Pode fazer uma excursão opcio-
nal em trem panorâmico Kurunda Connection, que é uma 
linha de trem de 34 Km de Cairns até Kurunda através de 
uma pitoresca paisagem de montanha íngreme, bosques 
e cascatas no Parque Nacional de Barron Gorge. Constru-
ído entre os anos de 1.882 e 1.891, é considerado um pro-
jeto de engenharia de enorme magnitude com 15 tuneis e 
37 pontes. A viagem tem duração aproximada de 1h30 e 
ao chegar poderá conhecer os mercados do lugar, o Bird 
World, o santuário da borboleta australiana, tudo dentro 
de uma floresta tropical. Retorno no Skyrail Rainforest Ca-
bleway, um dos teleféricos mais longos do mundo, sobre 
a floresta tropical virgem. Durante a viagem se realizarão 
duas paradas para permitir-lhes percorrer caminhos atra-
vés de passarelas de madeira. Acomodação.

DIA 9 CAIRNS   MELBOURNE 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o 
avião (voo não incluído) com destino Melbourne, cida-
de moderna que cativa sobretudo por sua rica oferta 
cultural e gastronômica. Chegada e traslado ao hotel. 
Acomodação.

DIA 10 MELBOURNE 
Café da manhã. Tour de meio dia da cidade de Melbourne 
(com motorista-guia de língua hispana), capital do estado 
de Victoria e importante centro de cultura, moda, esporte e 
gastronomia. Visitaremos os Jardins Flagstaff, a Universida-
de, o Parlamento, a Antiga Casa de Aduanas, a Estação de 
Flinders Street, a Catedral de St. Paul e St. Patrick e os Jar-
dins Fitzroy. O tour inclui a torre Eureka Skydeck (“The Edge” 
não incluído). Tarde livre para descobrir esta sofisticada e 
criativa cidade. Sugerimos jantar no bonde colonial “Tram-
car, enquanto percorre a cidade iluminada. Acomodação.

DIA 11 MELBOURNE 
Café da manhã. Dia livre em que poderá aproveitar 
para fazer um tour opcional a Grande Rota do Oceano, 
onde terá a oportunidade para desfrutar uma das ro-
tas costeiras mais belas do mundo. Acesso incluído ao 
bosque exclusivo de eucaliptos Great Ocean Ecolodge, 
para ver coalas, cangurus, flora e fauna local. Tempo 
livre para o almoço e saída para o Parque Nacional de 
Port Cambell para ver os famosos “Doze Apóstolos, 
enormes monólitos de calcário e o Loch Arch Gorge. 
Acomodação.

DIA 12 MELBOURNE   BALI 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar com 
destino Bali (voo não incluído). Chegada e traslado ao ho-
tel. Acomodação.

DIA 13 BALI 
Café da manhã. Manhã livre. Pela tarde, saída para o Tem-
plo de Mengwi, o templo da família real de Taman Ayun. A 
seguir, chegaremos ao Templo de Tanah Lot, situado em 
uma rocha rodeada pelo mar. Traslado ao hotel eleito de 
praia. Acomodação. 

DIA 14 BALI 
Café da manhã. Dia livre na mágica ilha de Bali onde os 
viajantes mais exigentes poderão encontrar um lugar 
onde relaxar corpo e espírito e descobrir lugares inolvida-
bles. Acomodação.

DIA 15 PRAIA DE BALI 
Café da manhã. Dia livre que pode aproveitar para 
realizar excursiones opcionais para conhecer esta fan-
tástica ilha ou para desfrutar das instalações do hotel. 
Acomodação.

DIA 16 PRAIA DE BALI 
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado ao 
aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

SAÍDAS
Diárias.

5030-B - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 30 Setembro 2019 2.425 2.310 4.255
1 Outubro ao 8 Dezembro 2019 2.540 2.415 4.460
9 ao 28 Dezembro 2019 2.685 2.540 4.825
2 Janeiro ao 31 Março 2020 2.540 2.415 4.460
O tour opera com um mínimo de 2 pessoas.  
Consular suplemento em caso de viajar 1 só passageiro.
Não opera: 10 ao 20 Setembro + 17 ao 31 Outubro  
+ 30 Dezembro 2019 ao 2 Janeiro 2020.

5030-B - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 2 Julho 2019 2.640 2.540 4.730
3 Julho ao 18 Agosto 2019 2.725 2.725 4.940
19 Agosto ao 30 Setembro 2019 2.640 2.640 4.730
1 Outubro ao 10 Dezembro 2019 2.755 2.640 4.730
11 ao 14 Dezembro 2019 2.755 2.640 4.730
15 ao 19 Dezembro 2019 3.100 2.870 5.430
20 ao 22 Dezembro 2019 3.340 3.110 5.660
23 Dezembro ao 25 Março 2020 2.755 2.870 4.730
O tour opera com um mínimo de 2 pessoas.  
Consular suplemento em caso de viajar 1 só passageiro.
Não opera: 10 ao 20 Setembro + 17 ao 31 Outubro  
+ 30 Dezembro 2019 ao 2 Janeiro 2020.
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A Ópera desde o ponte da bahia · Sidney

Monte Uluru · Ayers Rock

Ayers Rock

Sydney

AUSTRÁLIA

Cairns

Melbourne

2

3

4

3

ITI 5032

e o Forte Deninson. Fim do tour e regresso individual 
ao hotel. Tarde livre. Pode conhecer a cultura indígena 
através de seus museus, como o Yribana Gallery no 
Art Gallery; ou passear por suas praias espetaculares. 
Acomodação.

DIA 3 SYDNEY (Montanhas Azuis) MP
Café da manhã. Saída para ter um tour com carro priva-
tivo com um motorista-guia em espanhol, às Montanhas 
Azuis, Patrimônio da Humanidade, para ver as famosas 
formações rochosas das Três Irmãs sobre o vale Jamilson, 
com visita ao Parque Featherdale para ver animais típicos 
da Austrália como os coalas, o wombat ou demônio-da-
-tasmânia e viajar em um trem cênico. Almoço em um 
restaurante local. Regresso a Sydney às 18:00 horas aprox. 
Acomodação.

DIA 1 SYDNEY 
Chegada em Sidney e recepção por nosso motorista em 
espanhol e traslado ao hotel. Resto do dia livre na maior 
cidade e mais antiga da Austrália, capital da Nova Gales 
do Sul. Acomodação.

DIA 2 SYDNEY MP 
Café da manhã. Saída para realizar um tour de carro 
privativo com motorista-guía em espanhol, de meio dia 
dedicado para descobrir Oxford Street, Paddington, 
Tamarama, Bronte, The Rocks o bairro histórico de Sid-
ney e lugar de nascimento da Austrália em 1.788; King 
Cross, o bairro cosmopolita; e a famosa praia de Bondi. 
Ao meio dia realizaremos um cruzeiro com Almoço in-
cluído, pela Baia de Sidney que nos dará a oportunidade 
para desfrutar de uma visão da Ópera, a Ponte da Baía 

5032

Austrália Espetacular
13 dias / 6 refeições     desde

 5.670$
DIA 4 SYDNEY MP
Café da manhã. Dia livre nesta cidade apaixonante, uma 
das mais multiculturais do mundo. Pode desfrutar de suas 
praias ou passear pelo caminho de Bondi até a praia Goo-
gee, de beleza espetacular, enlaçando as praias, desfru-
tando de um café durante o passeio. Pode subir na ponte 
de Sydney para ter uma vista espetacular da cidade, ou 
na torre de Sydney (Sydney Eye). Se desejar, também 
pode desfrutar de um jantar na torre. Aproveite a oportu-
nidade de fazer uma visita guiada pela Opera House, (em 
espanhol, às terças e quintas-feiras, às 14:45 horas, resto 
dos dias em inglês). Pela noite, traslado por sua conta ao 
restaurante para desfrutar de um Jantar de 3 platos no 
restaurante giratório da torre de Sydney, considerado o 
restaurante mais alto do hemisfério Sur, com seus 360° de 
vista panorámica de Sydney. Acomodação..
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Canguro com seu crie · Austrália

SAÍDAS
Diárias.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Traslado de chegada em Sydney com motorista de língua 
hispana.

·  Traslados conforme itinerário com motorista em inglês.
·  12 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
·  Refeições conforme itinerário.
·  Visitas indicadas no itinerário em tour com chofer-guia em 
Sydney, Cairns e Melbourne.

·  As visitas em Ayers Rock realizam-se com guia em inglês e 
comentários em espanhol com audioguía, exceto a excursão 
ao arrecife de coral que se realiza sempre em inglês.

·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Este itinerário requer os trajetos aéreos não incluídos: 
Sydney / Ayers Rock, Ayers Rock / Cairns / Melbourne.

·  Ver informações na página 283.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Sydney Radison Blu Plaza 4*S (Seleção)
Ayers Rock Desert Gardens 4* (Seleção)
Cairns Pacific Cairns 4* (Seleção) 
 Doubletree by Hilton 4* (Seleção)
Melbourne Radisson on Flagstaff Gardens 4* (Seleção) 
 Clarion Suites Gateaway  4* (Seleção)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

DIA 5 SYDNEY   AYERS ROCK MP
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião 
(voo não incluído) com destino Ayers Rock. Chegada e 
traslado de Shuttle do hotel. Uluru e o maior monólito do 
mundo e o lugar de maior reverencia pelos aborígenes. 
Pela noite, desfrute de um pôr do sol inesquecível, que por 
um lado o sol está se pondo sobre as aguas e em frente 
de Uluru, apreciaremos a mudança de cor acompanhado 
da música do didgeridoo e Jantar estilo churrasco, sob as 
estrelas, onde realizara uma viagem através dos Sons do 
Silencio e do Espirito do Céu, da Via Láctea e a Cruz do 
Sul. Acomodação.

DIA 6 AYERS ROCK 
Terá a oportunidade de desfrutar da serenidade da mon-
tanha em um lugar tão espiritual como Kata Tjuta. Viagem 
de 40 Km através da paisagem do deserto as formações 
rochosas, para ver as 36 cúpulas que compõe este lugar 
espiritual enquanto admira o resplandecer do Sol, enchen-
do o deserto de vida. Saída à parte ocidental de Kata Tjuta 
para tomar o Café da manhã estilo piquenique. A conti-
nuação, saída para Walpa Gorge passeando entre estas 
paredes de rocha que dão forma a Kata Tjuta. Pela tarde, 
desfrutaremos de um tour para ver o entardecer no Par-
que Nacional de Uluru e admiraremos sua grandiosidade 
e também se terá a oportunidade de conhecer a cultura 
aborígene. Acomodação.

DIA 7 AYERS ROCK   CAIRNS
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião 
(voo não incluído) para Cairns. Chegada e traslado ao ho-
tel. Resto do dia livre nesta cidade considerada o coração 
e a mais importante do norte tropical de Queensland. 
Acomodação.

DIA 8 CAIRNS (Recife de Coral) MP 
Café da manhã. Cruzeiro de dia completo a bordo de um 
catamarã ou barco, para a Grande Barreira de Corais. Pa-
rada em Cay Reef para desfrutar de um passeio de bar-
co com chão de vidro para ver as aguas cristalinas e os 
peixes coloridos, corais, etc. Tera tempo para mergulhar 
se desejar, com assistência de pessoas treinadas. Servi-
ra um Almoço buffet por volta das 11h30, baseado em 
frutos do mar, frango, carne e saladas. Continuaremos a 
Outer Edge Upolu Reef, lugar ideal para praticar snorkel, 
onde poderá ver os diferentes tipos de corais e a grande 
fauna marinha local (tartarugas, peixes do recife, etc.). 
Durante o percurso lhes proporcionara coletes salvavidas, 
mascara, snorkel e pés de pato. O pessoal de bordo lhes 
atendera em inglês. Retorno ao cais por volta das 16h30. 
Acomodação.

DIA 9 CAIRNS (P. N. Kurunda) MP
Café da manhã. Tour de dia inteiro ao Parque Nacional 
de Kurunda. O Kurunda Connection Railway é uma li-
nha de trem de 34 Km de Cairns até Kurunda através de 
uma pitoresca paisagem de montanha íngreme, bosques 
e cascatas no Parque Nacional de Barron Gorge. Cons-
truído entre os anos de 1.882 e 1.891, é considerado um 
projeto de engenharia de enorme magnitude com 15 
tuneis e 37 pontes. A viagem tem duração aproximada 
de 1h30 e ao chegar poderá conhecer os mercados do 
lugar, o Bird World, o santuário da borboleta australiana, 
tudo dentro de uma floresta tropical. Almoço. Retorno no 
Skyrail Rainforest Cableway, um dos teleféricos mais lon-
gos do mundo, sobre a floresta tropical virgem. Durante 

a viagem se realizarão duas paradas para permitir-lhes 
percorrer caminhos através de passarelas de madeira. 
Acomodação.

DIA 10 CAIRNS   MELBOURNE 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o 
avião (voo não incluído) com destino Melbourne, cida-
de moderna que cativa sobretudo por sua rica oferta 
cultural e gastronômica. Chegada e traslado ao hotel. 
Acomodação.

DIA 11 MELBOURNE 
Café da manhã. Tour de meio dia (com motorista-guia) 
da cidade de Melbourne capital do estado de Victoria e 
importante centro de cultura, moda, esporte e gastro-
nomia. Visitaremos os Jardins Flagstaff, a Universidade, 
o Parlamento, a Antiga Casa de Aduanas, a Estação de 
Flinders Street, a Catedral de St. Paul e St. Patrick e os 
Jardins Fitzroy. O tour inclui a torre Eureka Skydeck (“The 
Edge” não incluído). Tarde livre para descobrir esta sofis-
ticada e criativa cidade. Sugerimos jantar no bonde co-
lonial “Tramcar”, enquanto percorre a cidade iluminada. 
Acomodação.

DIA 12 MELBOURNE (Grande Rota do Océano) 
Café da manhã. Hoje dedicaremos no dia a conhecer uma 
das rotas costeras mais bonitas do mundo a Grande Rota 
do Océano, onde terá a oportunidade para desfrutar uma 
das rotas costeiras mais belas do mundo. Acesso incluído 
ao bosque exclusivo de eucaliptos Great Ocean Ecolod-
ge, para ver coalas, cangurus, flora e fauna local; o Par-
que Nacional de Port Cambell para ver os famosos “Doze 
Apóstolos, enormes monólitos de calcário e o Loch Arch 
Gorge. Acomodação.

DIA 13 MELBOURNE 
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado ao 
aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

5032 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 29 Setembro 2019 5.865 5.750 9.880
30 Setembro ao 28 Dezembro 2019 6.490 6.355 10.755
2 Janeiro ao 31 marzo 2020 5.670 5.555 9.680
O tour opera com um mínimo de 2 pessoas.  
Consular suplemento em caso de viajar 1 só passageiro.
Não opera: 10 ao 20 Setembro + 17 ao 31 Outubro  
+ 30 Dezembro 2019 ao 2 Janeiro 2020.

VALOR AGREGADO SPECIAL TOURS
·  Jantar 3 platos em restaurante giratório da Torre de Sydney.
·  Dia completo visita às Montanhas Azuis. 
·  Dia completo visita do Parque Nacional Kurunda. 
·  Dia completo visita à Grande Rota do Oceano.
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Escultura tradicional maorí · Rotorua

Panorâmica da cidade · Auckland

Matamata (Hobbiton)

Waimangu

Waitomo Rotorua

NOVA 
ZELÂNDIA

Auckland

1

+2 1

ITI 5500

SAÍDAS
Quartas-feiras.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Traslados conforme itinerário com motorista em inglês.
·  4 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
·  Refeições conforme itinerário.
·  Visitas indicadas no itinerário com guia de língua hispana.
·  Seguro básico de viagem. 

OBSERVAÇÕES
·  Traslados previstos nos dias de início e fim programados.  
Em caso de aquisição de noites extras ou descontos de 
noites, há um suplemento por traslado. Ver tabela de preços.

·  As saídas de Abril têm variações no itinerário. Ver itinerário 
em nosso site www.specialtours.com.

·  Ver informações na página 283.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Auckland  Rydges Auckland 4* (Seleção)
Rotorua  Millennium Rotorua  4* (Seleção)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

de 328 m de altura, a mais alta da Nova Zelândia quase 
a mesma altura que a Torre Eiffel, e também o edifício 
mais alto do hemisfério sul, desde onde poderão admi-
rar uma vista única da cidade e suas duas baias: Wai-
temata e Manukau. Continuaremos nossa visita para a 
Costa Oeste para ver o Parque Nacional de Muriwai, cuja 
característica principal e sua costa de areia preta. Esta 
praia e muito popular pelo surf e onde também habita 
normalmente uma colônia de alcatrazes. Estas magni-
ficas aves expandem suas asas a mais de um metro de 
largura. Acomodação.

DIA 3 SEX AUCKLAND - HOBBITON - ROTORUA PC 
Café da manhã. Saída para realizar uma viagem magica 
através da Terra Media (Eriador) ou até a “Comarca de 
Hobbit”, onde foi gravada a fascinante trilogia do “Se-
nhor dos anéis” e “Hobbit”. Continuaremos a viagem até 
o sul de Auckland pela Bombay Hills através da rica re-
gião agrícola de Waikato. Passaremos pela histórica cida-
de de Cambridge que com seu estilo agrega um ambien-
te inglês. Atravessando os verdes prados ondulantes nos 
aproximaremos da Comarca de Hobbiton para chegar a 
Shire’s Rest onde começaremos nosso tour por Hobbiton 
Movie Set. Este lugar está localizado dentro de um dos 
lugares mais espetaculares da região, e o único lugar no 
mundo onde se pode experimentar um set em um filme 
real. Serão testemunhos de 37 buracos hobbit, a ponte 
de duplo arco, a arvore da festa e visita a pousada do 
Dragão Verde. Neste magico lugar podemos fazer fotos 
desde a porta da casinha de Bilbo, desde onde podemos 
ver todo o set do filme nas colinas. Almoço. Saída para 
Rotorua e traslado ao hotel. Pela tarde visitaremos, Te 
Puia (antes chamada Whakarewarewa), a Reserva ter-
mal o centro cultural de maori localizado no instituto 
Nacional de Artes e Artesanato de Nova Zelândia, onde 
funciona uma prestigiosa escola de talhado em madei-
ra. Nesta reserva veremos diversos depósitos de Sílica e 
barro em ebulição, faremos o percurso dos gêiseres que 
formam parte da mesma. Seguidamente serão recebidos 
no estilo tradicional e verão uma demonstração das dan-
ças e canções maoris. Posteriormente, desfrutaremos de 
um Jantar típico e cultural de maori. Traslado ao hotel e 
Acomodação.

DIA 4 SÁB ROTORUA - WAITOMO - AUCKLAND 
Café da manhã. Pela manhã, visita da Reserva Termal 
de Waimangu, extenso vale com abundante atividade 
geotermal, onde poderemos ver o efeito da erupção do 
Monte Tarawera no ano 1.886. Pela tarde, saída a Wai-
tomo para visitar suas grutas e ver os famosos “vermes 
luminosos”. Regresso a Auckland em ônibus regular 
(este traslado será realizado em algumas saídas com 
guia em inglês). Chegada a Auckland e traslado ao hotel. 
Acomodação.

DIA 5 DOM AUCKLAND 
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado ao 
aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

DIA 1 QUA AUCKLAND 
Chegada em Auckland. Assistência e traslado ao hotel. 
Restante do dia livre nesta cidade, a maior do pais, co-
nhecida como a cidade dos veleiros, situada na ilha do 
Norte, entre o golfo de Hauraki e o Oceano Pacifico e que 
se localiza sobre um vulcão e há um grande número de 
gêiseres. Acomodação.

DIA 2 QUI AUCKLAND 
Café da manhã. Pela manhã, visita dos principais pontos 
de interesse da cidade: o Museu de Auckland localizado 
no Domain, com sua interessante coleção de arte e relí-
quias Maoris e polinésias, com a famosa canoa waka de 
25 m de comprimento, depois visitaremos o bairro de 
Parnell, com suas lojas sofisticadas e suas construções 
vitorianas, realizaremos um passeio por um dos bairros 
mais antigos de Auckland, continuaremos para Mission 
Bay, a 7 Km do centro da cidade para ver os edifícios 
de madeira de 1.858, a Trevos Moss Davis Memorial 
Fountain, de mármore siciliano. A continuação nos diri-
giremos de novo até o centro da cidade com a vista do 
Viaduto de Auckland, seguido da visita a Sky Tower (ou 
Torre do Céu) no Harris Sky City, a Torre de Auckland, 

5500

Nova Zelândia Mágica
5 dias / 2 refeições   desde

 1.695$

5500 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
3 ao 24 Abril 2019 1.860 1.810 2.455
1 Maio ao 28 Agosto 2019 1.695 1.675 2.215
4 Setembro 2019 ao 25 Março 2020 1.905 1.850 2.505
Crianças até 11 anos: 10% desconto em Triplo.
Suplemento (por pessoa e trajeto) por tomar noites adicionais 
ou descontarlas, 80 USD. Para 1 pax viajando só, 155 USD.
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Sinal de Kiwis · Nova Zelândia

Paisagem primaveral · Lago Wanaka
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SAÍDAS
Quartas-feiras.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Passagem de avião Rotorua-Crhistchurch na classe Turista.
·  Traslados conforme itinerário com motorista em inglês.
·  8 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
·  Refeições conforme itinerário.
·  Visitas indicadas no itinerário com guia de língua hispana.
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  En caso de tomar noites adicionais o descontando noites se 
producirá un suplemento. Ver cuadro de precios.

·  Ver informações na página 283.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Auckland Grand Millennium Auckland 4* (Seleção)
Rotorua Millennium Rotorua  4* (Seleção) 
Lake Tekapo Distinction Christchurch 4* (Seleção)
Wanaka Edwater Resort 4* (Seleção)
Queenstown Copthorne Resort LakeFront 4* (Seleção)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

tour pela granja com merienda incluída. Traslado ao hotel. 
Acomodação.

DIA 7 TER QUEENSTOWN (Milford Sound) MP 
Café da manhã. Excursão de dia inteiro ao fiorde Milford 
Sound, pelo Parque Nacional dos Fiordes. Durante a tra-
vessia se inclui o Almoço. Regresso até Queenstown em 
ônibus. Poderão (opcional) regressar em avioneta ou he-
licóptero, sobrevoando este parque (esta reserva se reali-
zara em destino devido a que está estritamente sujeita as 
condições do clima). Acomodação.

IMPORTANTE: A excursão ao Milford Sound está sujeita às 
condições climáticas. No caso de ser cancelada, se ofere-
cerá a excursão opcional a Doubtful Sound, que possui um 
suplemento a ser abonado em destino.

DIA 8 QUA QUEENSTOWN 
Café da manhã. Dia livre para conhecer esta cidade da Ilha 
do Sul, rodeada de montanhas majestosas situada nas mar-
gens do cristalino lago Wakatipu. Inclui-se um passe para 
subir ao teleférico de Skyline à cume de Bob’s Peak para 
desfrutar de espetaculares vistas panorámicas da região 
que poderá utilizar livremente durante o dia.  poderá passe-
ar pelos calçadões com suas lojas de artesanato ou realizar 
um tour em barco pelo Lago. Atualmente é um dos mais 
importantes lugares para a pratica de esportes de Inverno 
de Nueva Zelândia com 4 estações de esqui e oferece uma 
importante oferta de turismo de aventura. Acomodação.

DIA 9 QUI QUEENSTOWN 
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado ao 
aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

DIAS 1 AO 3 IGUAIS QUE ITI. 5500 

DIA 4 SÁB ROTORUA   CHRISTCHURCH - LAKE TEKAPO MP
Café da manhã. Pela manhã, visita da Reserva Termal de 
Waimangu, extenso vale com abundante atividade ge-
otermal, onde poderão admirar os bosques e lagos de 
água cristalina que se encontram próximos à cidade, em 
particular os lagos Azul e Verde. Traslado ao aeroporto 
de Rotorua para pegar o voo a Christchurch. A chegada, 
traslado ao restaurante Curators e Almoço. A seguir, breve 
percurso panorámico da cidade e continuação para o Lake 
Tekapo. Acomodação.

DIA 5 DOM LAKE TEKAPO - WANAKA 
Café da manhã. Visita a este maravilhoso lago de aguas 
de cor turquesa. Poderá (opcional) realizar um voo pa-
norâmico, sobrevoando a redondeza de Lake Tekapo, Mt 
Cook e os glaciais Fox e Franz situados nos Alpes do Sul. 
Saída de Lake Tekapo passando pela zona Mackenzie Cou-
ntry. Pelo caminho poderão desfrutar de vistas do Monte 
Cook (o mais alto do pais 3.750 m) e dos lagos e rios gla-
ciais de cor turquesa. Chegada a Wanaka e traslado ao 
hotel. Acomodação.

DIA 6 SEG WANAKA - QUEENSTOWN 
Café da manhã. Saida de Wanaka com destino a Que-
enstown, passando pelo povoado mineiro de Arrowtown, 
visitaremos o “Bungy Bridge” onde foi originário e co-
nhecido “Puenting”. Chegada à cidade de Queenstown 
onde realizaremos um encantador passeio a bordo do 
barco TTS Earbslaw pelo lago Wakatipu até o Walter 
Peak High Country Station, à chegada realizaremos um 

5502

Nova Zelândia Tradicional
9 dias / 4 refeições   desde

 3.545$

ITI 5502

5502 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
3 ao 24 Abril 2019 3.765 3.640 4.910
1 Maio ao 28 Agosto 2019 3.545 3.465 4.545
4 Setembro 2019 ao 25 Março 2020 3.765 3.640 4.910
Crianças até 11 anos: 10% desconto em Triplo.
Suplemento (por pessoa e trajeto) por tomar noites adicionais 
ou descontarlas, 80 USD. Para 1 pax viajando só, 155 USD. 

3
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Entardecer na praia · Auckland

Panorâmica da cidade· Sidney
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como o Yribana Gallery no Art Gallery; passear por suas 
praias espetaculares Acomodação.

DIA 3 SYDNEY 
Café da manhã. Dia livre em que pode aproveitar para 
realizar excursões opcionais como a de dia inteiro as 
Montanhas Azuis, Patrimônio da Humanidade, para ver as 
formações rochosas das Três Irmãs sobre o vale Jamilson, 
com visita ao Parque Featherdale para ver animais típicos 
da Austrália como os coalas, o wombat ou demônio-da-
-tasmânia e viajar em um trem cênico com retorno a Syd-
ney às 18:00 horas. Acomodação. 

DIA 4 SYDNEY   CAIRNS 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião 
(voo não incluído) para Cairns. Chegada e traslado ao ho-
tel. Resto do dia livre nesta cidade a mais importante e 
coração do norte tropical de Queensland. Acomodação.

IMPORTANTE: imprescindível reservar o voo QF922. No 
caso de ter voo diferente ao indicado se produzirá incre-
mento no preço. Ver tabela de preços.

DIA 1 SYDNEY 
Chegada em Sidney e recepção por nosso motorista em 
espanhol e traslado ao hotel. Resto do dia livre na maior 
cidade e mais antiga da Austrália, capital da Nova Gales 
do Sul. Acomodação.

DIA 2 SYDNEY MP 
Café da manhã. Saída para realizar um tour de meio dia 
dedicado para descobrir The Rocks o bairro histórico de 
Sidney e lugar de nascimento da Austrália em 1.788; King 
Cross, o bairro cosmopolita; e a famosa praia de Bondi. Ao 
meio dia realizaremos um cruzeiro com Almoço incluído, 
pela Baia de Sidney que nos dará a oportunidade para 
desfrutar de uma visão da Ópera um dos mais famosos 
edifícios do séc. XX, projetado pelo arquiteto dinamar-
quês Jorn Utzon, e declarado Patrimônio da Humanidade 
em 2.007, a Ponte da Baía que conecta o centro financeiro 
com a costa norte da cidade, com uma longitude de 1.149 
m e uma altura de 503 m, com 8 pistas para automóveis 
e 2 linhas de trem, além de uma ciclovia e o Forte Denin-
son. Fim do tour e regresso individual ao hotel. Tarde livre. 
Pode conhecer a cultura indígena através de seus museus, 
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Austrália e Nova Zelândia Mágica
13 dias / 5 refeições     desde

 4.565$
DIA 5 CAIRNS (Recife de Coral) MP 
Café da manhã. Cruzeiro de dia completo a bordo de um 
catamarã ou barco, para a Grande Barreira de Corais. Pa-
rada em Cay Reef para desfrutar de um passeio de bar-
co com chão de vidro para ver as aguas cristalinas e os 
peixes coloridos, corais, etc. Tera tempo para mergulhar 
se desejar, com assistência de pessoas treinadas. Servi-
ra um Almoço buffet por volta das 11h30, baseado em 
frutos do mar, frango, carne e saladas. Continuaremos a 
Outer Edge Upolu Reef, lugar ideal para praticar snorkel, 
onde poderá ver os diferentes tipos de corais e a grande 
fauna marinha local (tartarugas, peixes do recife, etc.). 
Durante o percurso lhes proporcionara coletes salvavidas, 
mascara, snorkel e pés de pato. O pessoal de bordo lhes 
atendera em inglês. Retorno ao cais por volta das 16h30. 
Acomodação.

DIA 6 CAIRNS (Bosque Tropical Daintree) MP 
Café da manhã. Excursão de dia completo ao Bosque 
Tropical Daintree. (Patrimônio da Humanidade). Em Mos-
sman Gorge se desfrutará de uma visita guiada a lugares 
com grande significado cultural, construções tradicionais 
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Geiser Pohutu · Rotorua

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Traslados segundo itinerário.
·  Assistência de língua hispana na chegada em Sydney. 
Restantes traslados se realizarão sem assistência.

·  12 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
·  Refeições segundo itinerário.
·  Visitas indicadas no itinerário com guia de língua hispana /
italiana (exceto a excursão ao recife de coral que serão 
sempre em inglês), com um mínimo de 6 pessoas. Em caso 
de ser menos de 6 participantes, as visitas de Sydney e 
Melbourne se operam em tour regular com comentários em 
espanhol.

·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Voos Sydney-Cairns-Melbourne-Aucland não incluídos.  
O itinerário requer dos trechos aéreos indicados.  
Em caso contrário se produzirá suplemento adicional.  
Ver quadro de preços.

·  Ver informações na página 283.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Sydney  The Grace  4* (Seleção)
Cairns  Novotel Oasis Resort 4* (Seleção)
Melbourne Clarion Suires Gateway 4* (Seleção)
Auckland Rydges Auckland  4* (Seleção)
Rotorua Millennium Rotorua 4* (Seleção)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

e espetaculares arroio. Guias aborígenes lhes ensinarão 
o uso das plantas medicinales, identificar as plantas co-
mestibles, narrarão lendas aborígenes e explicarão o 
significado das pinturas das cavernas. Após um passeio 
de aproximadamente hora e meia, tempo para desfrutar 
de uma caneca de chá e de damper (típico pan austra-
liano). Almoço e cruzeiro pelo rio Daintree. De regresso 
a Cairns, se visitará Port Douglas. Regresso ao hotel e 
Acomodação.

DIA 7 CAIRNS   MELBOURNE 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião 
(voo não incluído) com destino Melbourne, cidade mo-
derna que cativa sobretudo por sua rica oferta cultural e 
gastronômica. Chegada e traslado ao hotel. Acomodação.

IMPORTANTE: imprescindível reservar o voo QF703. No 
caso de ter voo diferente ao indicado se produzirá incre-
mento no preço. Ver tabela de preços.

DIA 8 MELBOURNE 
Café da manhã. Pela manhã, visita da cidade, com guia, 
dos principais pontos de interesse desta cidade, com sua 
mistura de arquitetura Vitoriana e contemporânea: A pon-
te Westgate, que oferece umas fabulosas vistas sobre a 
Baía e a tradicional Williamstown; o centro histórico, as 
catedrais de St. Paul e St. Patrick, e os bonitos jardins é co-
nhecida como a cidade Jardim. Tarde livre. Acomodação.

DIA 9 MELBOURNE   AUCKLAND 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e saída em voo 
(aéreo não incluído) até Auckland. Chegada, Assistên-
cia e traslado ao hotel. Resto do dia livre nesta cidade. 
Acomodação.

DIA 10 AUCKLAND 
Café da manhã. Pela manhã, visita dos principais pontos 
de interesse da cidade: o Museu de Auckland localizado 
no Domain, com sua interessante coleção de arte e relí-

quias Maoris e polinésias, com a famosa canoa waka de 
25 m de comprimento, depois visitaremos o bairro de Par-
nell, com suas lojas sofisticadas e suas construções vito-
rianas, realizaremos um passeio por um dos bairros mais 
antigos de Auckland, continuaremos para Mission Bay, a 
7 Km do centro da cidade para ver os edifícios de madeira 
de 1.858, a Trevos Moss Davis Memorial Fountain, de már-
more siciliano. A continuação nos dirigiremos de novo até 
o centro da cidade com a vista do Viaduto de Auckland, 
seguido da visita a Sky Tower (ou Torre do Céu) no Harris 
Sky City, a Torre de Auckland, de 328 m de altura, a mais 
alta da Nova Zelândia quase a mesma altura que a Tor-
re Eiffel, e também o edifício mais alto do hemisfério sul, 
desde onde poderão admirar uma vista única da cidade 
e suas duas baias: Waitemata e Manukau. Continuaremos 
nossa visita para a Costa Oeste para ver o Parque Nacio-
nal de Muriwai, cuja característica principal e sua costa de 
areia preta. Esta praia e muito popular pelo surf e onde 
também habita normalmente uma colônia de alcatrazes. 
Estas magnificas aves expandem suas asas a mais de um 
metro de largura. Acomodação.

DIA 11 AUCKLAND - HOBBITON - ROTORUA PC 
Café da manhã. Saída para realizar uma viagem magica 
através da Terra Media (Eriador) ou até a “Comarca de 
Hobbit”, onde foi gravada a fascinante trilogia do “Senhor 
dos anéis” e “Hobbit”. Continuaremos a viagem até o sul 
de Auckland pela Bombay Hills através da rica região 
agrícola de Waikato. Passaremos pela histórica cidade de 
Cambridge que com seu estilo agrega um ambiente in-
glês. Atravessando os verdes prados ondulantes nos apro-
ximaremos da Comarca de Hobbiton para chegar a Shire’s 
Rest onde começaremos nosso tour por Hobbiton Movie 
Set. Este lugar está localizado dentro de um dos lugares 
mais espetaculares da região, e o único lugar no mundo 
onde se pode experimentar um set em um filme real. Se-
rão testemunhos de 37 buracos hobbit, a ponte de duplo 
arco, a arvore da festa e visita a pousada do Dragão Verde. 
Neste magico lugar podemos fazer fotos desde a porta da 
casinha de Bilbo, desde onde podemos ver todo o set do 
filme nas colinas. Almoço. Saída para Rotorua e traslado 
ao hotel. Pela tarde visitaremos, Te Puia (antes chamada 
Whakarewarewa), a Reserva termal o centro cultural de 
maori localizado no instituto Nacional de Artes e Artesa-
nato de Nova Zelândia, onde funciona uma prestigiosa 
escola de talhado em madeira. Nesta reserva veremos 
diversos depósitos de Sílica e barro em ebulição, faremos 
o percurso dos gêiseres que formam parte da mesma. Se-
guidamente serão recebidos no estilo tradicional e verão 
uma demonstração das danças e canções maoris. Poste-
riormente, desfrutaremos de um Jantar típico e cultural de 
maori. Traslado ao hotel e Acomodação.

DIA 12 ROTORUA - WAITOMO - AUCKLAND 
Café da manhã. Pela manhã, visita da Reserva Termal de 
Waimangu, extenso vale com abundante atividade geo-
termal, onde poderemos ver o efeito da erupção do Monte 
Tarawera no ano 1.886. Pela tarde, saída a Waitomo para 
visitar suas grutas e ver os famosos “vermes luminosos”. 
Regresso a Auckland em ônibus regular (este traslado 
será realizado em algumas saídas com guia em inglês). 
Chegada a Auckland e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 13 AUCKLAND 
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado ao 
aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

5551 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
9 Abril 2019 4.730 4.620 6.290
23 Abril 2019 4.565 4.480 6.055
7 ao 21 Maio 2019 4.630 4.505 6.180
4 ao 18 Junho 2019 4.585 4.505 6.075
2 ao 16 Julho 2019 4.605 4.505 6.135
30 Julho ao 13 Agosto 2019 4.660 4.535 6.250
27 Agosto 2019 4.865 4.710 6.540
3 ao 10 Setembro 2019 4.815 4.690 6.425
1 ao 15 Outubro 2019 4.970 4.785 6.740
12 Nov ao 10 Dez 2019 + 4 ao 18 Fev 2020 4.930 4.970 6.655
31 Dezembro 2019 5.605 5.200 7.975
21 Janeiro 2020 4.775 4.660 6.345
Crianças até 11 anos: 10% desconto em Triplo.
Suplemento (por pessoa e trajeto) voos diferentes aos previstos 
e por tomar noites adicionais ou descontarlas, 80 USD.  
Para 1 pax viajando só 155 USD.
Saída 24 Março 2020, preços a consultar.

SAÍDAS
ABR 9 23 OUT 1 15
MAI 7 21 NOV 12 26
JUN 4 18 DEZ 10 31
JUL 2 16 30 JAN ‘20 21 
AGO 6 13 27 FEV ‘20 4 18
SET 3 10 MAR ‘20 24
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Grande Barreira de Coral · Austrália

Vista noturna · Melbourne
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ITI 5558

com visita ao Parque Featherdale para ver animais típicos 
da Austrália como os coalas, o wombat ou demônio-da-
-tasmânia e viajar em um trem cênico com retorno a Syd-
ney às 18:00 horas. Acomodação. 

DIA 4 SYDNEY   CAIRNS 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião 
(voo não incluído) para Cairns. Chegada e traslado ao ho-
tel. Resto do dia livre nesta cidade a mais importante e 
coração do norte tropical de Queensland. Acomodação.

IMPORTANTE: imprescindível reservar o voo QF922. No 
caso de ter voo diferente ao indicado se produzirá incre-
mento no preço. Ver tabela de preços.

DIA 5 CAIRNS (Recife de Coral) MP 
Café da manhã. Cruzeiro de dia completo a bordo de um 
catamarã ou barco, para a Grande Barreira de Corais. Pa-
rada em Cay Reef para desfrutar de um passeio de barco 
com chão de vidro para ver as aguas cristalinas e os peixes 
coloridos, corais, etc. Tera tempo para mergulhar se dese-
jar. Servira um Almoço buffet por volta das 11h30, baseado 
em frutos do mar, frango, carne e saladas. Continuaremos 
a Outer Edge Upolu Reef, lugar ideal para praticar snorkel, 
onde poderá ver os diferentes tipos de corais e a grande 
fauna marinha local (tartarugas, peixes do recife, etc.). 
Durante o percurso lhes proporcionara coletes salvavidas, 
mascara, snorkel e pés de pato. O pessoal de bordo lhes 
atendera em inglês. Retorno ao cais por volta das 16h30. 
Acomodação.

DIA 1 SYDNEY 
Chegada em Sidney e recepção por nosso motorista em 
espanhol e traslado ao hotel. Resto do dia livre na maior 
cidade e mais antiga da Austrália, capital da Nova Gales 
do Sul. Acomodação.

DIA 2 SYDNEY MP 
Café da manhã. Saída para realizar um tour de meio dia 
dedicado para descobrir The Rocks o bairro histórico de 
Sidney e lugar de nascimento da Austrália em 1.788; King 
Cross, o bairro cosmopolita; e a famosa praia de Bondi. Ao 
meio dia realizaremos um cruzeiro com Almoço incluído, 
pela Baia de Sidney que nos dará a oportunidade para 
desfrutar de uma visão da Ópera um dos mais famosos 
edifícios do séc. XX, projetado pelo arquiteto dinamar-
quês Jorn Utzon, e declarado Patrimônio da Humanidade 
em 2.007, a Ponte da Baía que conecta o centro financeiro 
com a costa norte da cidade, com uma longitude de 1.149 
m e uma altura de 503 m, com 8 pistas para automóveis 
e 2 linhas de trem, além de uma ciclovia e o Forte Denin-
son. Fim do tour e regresso individual ao hotel. Tarde livre. 
Pode conhecer a cultura indígena através de seus museus, 
como o Yribana Gallery no Art Gallery; passear por suas 
praias espetaculares Acomodação.

DIA 3 SYDNEY 
Café da manhã. Dia livre em que pode aproveitar para 
realizar excursões opcionais como a de dia inteiro as 
Montanhas Azuis, Patrimônio da Humanidade, para ver as 
formações rochosas das Três Irmãs sobre o vale Jamilson, 
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Grande Tour de Austrália e Nova Zelândia
17 dias / 7 refeições   desde

 6.345$
DIA 6 CAIRNS (Bosque Tropical Daintree) MP 
Café da manhã. Excursão de dia completo ao Bosque 
Tropical Daintree. (Patrimônio da Humanidade). Em Mos-
sman Gorge se desfrutará de uma visita guiada a lugares 
com grande significado cultural, construções tradicionais 
e espetaculares arroio. Guias aborígenes lhes ensinarão o 
uso das plantas medicinales, identificar as plantas comes-
tibles, narrarão lendas aborígenes e explicarão o significa-
do das pinturas das cavernas. Após um passeio de apro-
ximadamente hora e meia, tempo para desfrutar de uma 
caneca de chá e de damper (típico pan australiano). Al-
moço e cruzeiro pelo rio Daintree. De regresso a Cairns, se 
visitará Port Douglas. Regresso ao hotel e Acomodação.

DIA 7 CAIRNS   MELBOURNE 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião 
(voo não incluído) com destino Melbourne, cidade mo-
derna que cativa sobretudo por sua rica oferta cultural e 
gastronômica. Chegada e traslado ao hotel. Acomodação.

IMPORTANTE: imprescindível reservar o voo QF703. No 
caso de ter voo diferente ao indicado se produzirá incre-
mento no preço. Ver tabela de preços.

DIA 8 MELBOURNE 
Café da manhã. Pela manhã, visita da cidade, com guia, 
dos principais pontos de interesse desta cidade, com sua 
mistura de arquitetura Vitoriana e contemporânea: A pon-
te Westgate, que oferece umas fabulosas vistas sobre a 
Baía e a tradicional Williamstown; o centro histórico, as 
catedrais de St. Paul e St. Patrick, e os bonitos jardins é co-
nhecida como a cidade Jardim. Tarde livre. Acomodação.

DIA 9 MELBOURNE   AUCKLAND 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e saída em voo 
(aéreo não incluído) até Auckland. Chegada, Assistên-
cia e traslado ao hotel. Resto do dia livre nesta cidade. 
Acomodação.

DIA 10 AUCKLAND 
Café da manhã. Pela manhã, visita dos principais pontos 
de interesse da cidade: o Museu de Auckland localizado 
no Domain, com sua interessante coleção de arte e relí-
quias Maoris e polinésias, com a famosa canoa waka de 
25 m de comprimento, depois visitaremos o bairro de Par-
nell, com suas lojas sofisticadas e suas construções vito-
rianas, realizaremos um passeio por um dos bairros mais 
antigos de Auckland, continuaremos para Mission Bay, a 
7 Km do centro da cidade para ver os edifícios de madeira 
de 1.858, a Trevos Moss Davis Memorial Fountain, de már-
more siciliano. A continuação nos dirigiremos de novo até 
o centro da cidade com a vista do Viaduto de Auckland, 
seguido da visita a Sky Tower (ou Torre do Céu) no Harris 
Sky City, a Torre de Auckland, de 328 m de altura, a mais 
alta da Nova Zelândia quase a mesma altura que a Tor-
re Eiffel, e também o edifício mais alto do hemisfério sul, 
desde onde poderão admirar uma vista única da cidade 
e suas duas baias: Waitemata e Manukau. Continuaremos 
nossa visita para a Costa Oeste para ver o Parque Nacio-
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Panorâmica da cidade · Queenstown

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Passagem de avião Rotorua-Crhistchurch na classe turista.
·  Traslados conforme itinerário. 
·  Assistência de língua hispana na chegada em Sydney. 
Restantes traslados se realizarão sem assistência.

·  16 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
·  Refeições conforme itinerário.
·  Visitas indicadas no itinerário com guia de língua hispana 
(exceto a excursão ao recife de coral que serão sempre em 
inglês).

·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Voos Sydney-Cairns-Melbourne-Aucland não incluídos.  
O itinerário requer dos trechos aéreos indicados.  
Em caso contrário se produzirá suplemento adicional.  
Ver quadro de preços.

·  Ver informações na página 283.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Sydney The Grace 4* (Seleção) 
Cairns Novotel Oasis Resort 4* (Seleção) 
Melbourne Clarion Suires Gateway 4* (Seleção)
Auckland Grand Millennium Auckland 4* (Seleção) 
Rotorua Millennium Rotorua 4* (Seleção) 
Lake Tekapo Distinction Christchurch 4* (Seleção) 
Wanaka Edwater Resort 4* (Seleção) 
Queenstown Copthorne Resort LakeFront 4* (Seleção)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

nal de Muriwai, cuja característica principal e sua costa de 
areia preta. Esta praia e muito popular pelo surf e onde 
também habita normalmente uma colônia de alcatrazes. 
Estas magnificas aves expandem suas asas a mais de um 
metro de largura. Acomodação.

DIA 11 AUCKLAND - HOBBITON - ROTORUA PC 
Café da manhã. Saída para realizar uma viagem magica 
através da Terra Media (Eriador) ou até a “Comarca de 
Hobbit”, onde foi gravada a fascinante trilogia do “Senhor 
dos anéis” e “Hobbit”. Continuaremos a viagem até o sul 
de Auckland pela Bombay Hills através da rica região 
agrícola de Waikato. Passaremos pela histórica cidade de 
Cambridge que com seu estilo agrega um ambiente in-
glês. Atravessando os verdes prados ondulantes nos apro-
ximaremos da Comarca de Hobbiton para chegar a Shire’s 
Rest onde começaremos nosso tour por Hobbiton Movie 
Set. Este lugar está localizado dentro de um dos lugares 
mais espetaculares da região, e o único lugar no mundo 
onde se pode experimentar um set em um filme real. Se-
rão testemunhos de 37 buracos hobbit, a ponte de duplo 
arco, a arvore da festa e visita a pousada do Dragão Verde. 
Neste magico lugar podemos fazer fotos desde a porta da 
casinha de Bilbo, desde onde podemos ver todo o set do 
filme nas colinas. Almoço. Saída para Rotorua e traslado 
ao hotel. Pela tarde visitaremos, Te Puia (antes chamada 
Whakarewarewa), a Reserva termal o centro cultural de 
maori localizado no instituto Nacional de Artes e Artesa-
nato de Nova Zelândia, onde funciona uma prestigiosa 
escola de talhado em madeira. Nesta reserva veremos 
diversos depósitos de Sílica e barro em ebulição, faremos 
o percurso dos gêiseres que formam parte da mesma. Se-
guidamente serão recebidos no estilo tradicional e verão 
uma demonstração das danças e canções maoris. Poste-
riormente, desfrutaremos de um Jantar típico e cultural de 
maori. Traslado ao hotel e Acomodação.

DIA 12 ROTORUA   CHRISTCHURCH - LAKE TEKAPO MP 
Café da manhã. Pela manhã, visita da Reserva Termal de 
Waimangu, extenso vale com abundante atividade ge-
otermal, onde poderão admirar os bosques e lagos de 
água cristalina que se encontram próximos à cidade, em 
particular os lagos Azul e Verde. Traslado ao aeroporto 
de Rotorua para pegar o voo a Christchurch. A chegada, 
traslado ao restaurante Curators e Almoço. A seguir, breve 
percurso panorámico da cidade e continuação para o Lake 
Tekapo. Acomodação.

DIA 13 LAKE TEKAPO - WANAKA 
Café da manhã. Visita a este maravilhoso lago de aguas 
de cor turquesa. Poderá (opcional) realizar um voo pa-
norâmico, sobrevoando a redondeza de Lake Tekapo, Mt 
Cook e os glaciais Fox e Franz situados nos Alpes do Sul. 
Saída de Lake Tekapo passando pela zona Mackenzie Cou-
ntry. Pelo caminho poderão desfrutar de vistas do Monte 
Cook (o mais alto do pais 3.750 m) e dos lagos e rios gla-
ciais de cor turquesa. Chegada a Wanaka e traslado ao 
hotel. Acomodação.

DIA 14 WANAKA - QUEENSTOWN 
Café da manhã. Manhã livre. Saida de Wanaka com des-
tino a Queens town, passando pelo povoado mineiro de 
Arrowtown, visitaremos o “Bungy Bridge” onde foi ori-
ginário e conhecido “Puenting”. Chegada à cidade de 
Queenstown onde realizaremos um encantador passeio 
a bordo do barco TTS Earbslaw pelo lago Wakatipu até 

o Walter Peak High Country Station, à chegada realizare-
mos um tour pela granja com merienda incluída. Traslado 
ao hotel. Acomodação.

DIA 15 QUEENSTOWN (Milford Sound) MP 
Café da manhã. Excursão de dia inteiro ao fiorde Milford 
Sound, pelo Parque Nacional dos Fiordes. Durante a tra-
vessia se inclui o Almoço. Regresso até Queenstown em 
ônibus. Poderão (opcional) regressar em avioneta ou he-
licóptero, sobrevoando este parque (esta reserva se reali-
zara em destino devido a que está estritamente sujeita as 
condições do clima). Acomodação.

IMPORTANTE: A excursão ao Milford Sound está sujeita às 
condições climáticas. No caso de ser cancelada, se ofere-
cerá a excursão opcional a Doubtful Sound, que possui um 
suplemento a ser abonado em destino.

DIA 16 QUEENSTOWN 
Café da manhã. Dia livre para conhecer esta cidade da 
Ilha do Sul, rodeada de montanhas majestosas situada nas 
margens do cristalino lago Wakatipu. Inclui-se um passe 
para subir ao teleférico de Skyline à cume de Bob’s Peak 
para desfrutar de espetaculares vistas panorámicas da re-
gião que poderá utilizar livremente durante o dia.  poderá 
passear pelos calçadões com suas lojas de artesanato ou 
realizar um tour em barco pelo Lago. Atualmente é um 
dos mais importantes lugares para a pratica de esportes 
de Inverno de Nueva Zelândia com 4 estações de esqui 
e oferece uma importante oferta de turismo de aventura. 
Acomodação.

DIA 17 QUEENSTOWN 
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado ao 
aeroporto. Fim dos nossos serviços. ■

SAÍDAS
ABR 9 23 OUT 1 15
MAI 7 21 NOV 12 26
JUN 4 18 DEZ 10 31
JUL 2 16 30 JAN ‘20 21
AGO 6 13 27 FEV ‘20 4 18
SET 3 10 MAR ‘20 24

5558 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLO SINGLE
9 Abril 2019 6.560 6.375 8.655
23 Abril 2019 6.345 6.210 8.300
7 ao 21 Maio 2019 6.405 6.230 8.425
4 ao 18 Junho 2019 6.365 6.230 8.320
2 ao 16 Julho 2019 6.385 6.230 8.380
30 Julho ao 13 Agosto 2019 6.440 6.260 8.495
27 Agosto 2019 6.655 6.425 8.850
3 ao 10 Setembro 2019 6.605 6.405 8.735
1 ao 15 Outubro 2019 6.760 6.500 9.050
12 Novembro ao 10 Dezembro 2019 6.720 6.470 8.965
31 Dezembro 2019 7.395 6.915 10.285
21 Janeiro 2020 6.560 6.375 8.655
4 ao 18 Fevereiro 2020 6.720 6.470 8.965
Crianças até 11 anos: 10% desconto em Triplo.
Suplemento (por pessoa e trajeto) voos diferentes aos previstos 
e por tomar noites adicionais ou descontarlas, 80 USD.  
Para 1 pax viajando só 155 USD.
Saída 24 Março 2020, preços a consultar.
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Taxas de estância: Não está incluído nos preços dos programas 
as taxas de estância nas cidades. Em caso de existir, serão pagas 
pelos clientes em destino.

ILHAS MAURÍCIO
É inevitável apaixonar-se desta maravilha, localizada entre as 
águas quentes do oceano indico. As ilhas Maurício se apresentam 
como exótico e mágico pelas cores contrastantes de seu verde, 
terras vermelhas e amarelas, e as suas diferentes culturas que 
vivem feliz criando um microcosmo étnico-cultural, a diversidade 
de sabores e aromas de tamarindo e canela inundando o meio 
ambiente, embriagando a razão e os sentidos.

Você está convidado a descobrir paisagens de grande beleza 
interior: os campos de cana de açúcar, templos, hindus, florestas 
tropicais, cachoeiras e montanhas altas de origem vulcânica; para 
desfrutar das suas praias de areia branca e fina, com diferentes 
tons de azul em suas águas cristalinas mornas que ilustram o 
fundo do mar; praticar vários esportes aquáticos como mergulho 
e snorkel, ou terrestres como o golfe. E tudo isso acompanhado 
por um clima tropical leve e moderada, que convida a ser visitado 
durante todo o ano. Estas são boas razões para que a ilha é 
aplaudida como um destino favorito para os viajantes mais românticos e exigentes que encontram nas Ilhas Maurício um lugar para relaxar corpo e espírito.

SEYCHELLES
Banhado pelo Oceano Índico, este arquipélago tem sido abençoado por algumas das mais belas praias do planeta. As viagens para as Ilhas Seychelles são 
sinónimo de luxo e relaxamento, uma proposta perfeita para uma ocasião muito especial.

Desfrute de belas lugares onde você pode apreciar a flora e fauna locais; praticar snorkel ou mergulho, práticas de ver o mundo sob o mar; caminhar por 
florestas antigas com as suas espécies únicas de animais, observando os papagaios pretos exóticos, as famosas palmeiras Coco de Mer e tartarugas gigantes 
terrestres. Seychelles é um exclusivo, bonito e cativante destino para apreciar a beleza de natureza pura. Suas paisagens idílicas de praias de areia branca 
pontilhada com grandes blocos de granito e águas azul-turquesa vai fazer seus sonhos se tornarem realidade.

MALDIVAS
Se há qualquer lugar do mundo que difere do resto é Maldivas. Estamos provavelmente no país mais peculiar em todo o planeta.

É composto por cerca de 1.200 ilhas espalhadas por 868 km em águas do Oceano Índico, estes atóis são escolhidos como um destino de viagem pela beleza 
espetacular de suas ilhas cobertas de vegetação e suas praias de areia branca, rodeada de água turquesa. Maldivas é um refúgio de paz que vai intoxicar a 
tranquilidade, relaxamento e privacidade em seus espetaculares resorts de alta qualidade. Sua variedade inesgotável de recifes e mais de 700 variedades 
diferentes de peixes, o torna um paraíso para mergulhadores e outros esportes aquáticos, como snorkel.

BALI
A Indonésia é um mosaico de culturas no meio do Oceano Índico, formando um dos mais belos arquipélagos do mundo. A hospitalidade de Bali, conhecida 
como a Ilha dos Deuses, te cativará, inevitavelmente. A ilha está cheia de incríveis reservas naturais, vulcões, templos, uma flora e fauna únicas, de tradições e 
costumes ancestrais. Um destino que nenhum viajante esquecerá.

POLINÉSIA FRANCESA
Situada no Pacífico Sul, um dos mares mais belos do planeta e um entorno de fragrância tropical exuberante. A Polinésia Francesa é uma linda coleção de ilhas e 
atóis espalhados pelo vasto oceano. Ilhas que atraiu, inspirou e apaixonou a escritores, poetas e pintores. Poderá descobrir um dos “Paraísos Perdidos” com um 
mar azul turquesa de águas pouco profundas, iridescente sem precedentes, fundos de corais de beleza espetacular e biodiversidade, praias solitárias de areia 
branca ou rosada, florestas de cor esmeralda, resorts de luxo com casinhas sob a água… um entorno ideal tanto para estâncias de relaxamento e romantismo 
como para turismo ativo e cultural, que pode nos provocar a tentação de ficarmos ali para sempre…

LUAS DE MEL
A Programação Lua de Mel requer que os Noivos tenham formalizado seu estado de maneira oficial já que deverão apresentar o certificado matrimonial em 
o hotel com uma vigência máxima de 6 meses. O hotel reserva-se o direito de cobrar a diferença com o Programa Regular se não se apresenta o certificado.

 Mais informação e outras opções de itinerários disponíveis em www.specialtours.com 

Maurício · Seychelles · Maldivas · Bali · Polinésia
ÁREA VACINAS DOCUMENTAÇÃO / VISTO MOEDA CLIMA HORÁRIO GMT

Maurício Nenhuma 
obrigatória.

Consultar vistos. Rupia mauriciana 
1 $ = 33 Rupias aprox.

Morno ao longo do ano.  
O verão é de Novembro a Abril  
e o inverno, de Maio a Outubro.

+2 horas

Seychelles Nenhuma 
obrigatória.

Consultar vistos. Rupia Seychelles 
1 $ = 13 Rupias aprox. 

Quente durante todo o ano. +2 horas

Maldivas Nenhuma 
obrigatória.

Consultar vistos. Rupia de Maldivas 
1 $ = 15 Rupias aprox. 

Clima tropical com temperaturas entre os 20° 
e 30° durante todo o ano.

+4 horas

Bali Nenhuma 
obrigatória.

Consultar vistos. Rupia de Indonesia
1 $ = 13 Rupias aprox.

Tropical e úmido durante todo o ano. +7 horas

Polinésia 
francesa

Nenhuma 
obrigatória.

Consultar vistos. Franco (XPF) 
1 $ = 99 XPF

Clima quente e ensolarado durante todo o 
ano. Chuvas de Novembro a Fevereiro.

-10 horas

Vigencia pasaporte ao menos 6 meses desde la fecha de inicio do viaje.

Ilhas Maldivas
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Estâncias na Ilha Maurício

DIA 1 ILHA MAURÍCIO
Chegada ao aeroporto internacional de Port Louis e tras-
lado ao hotel. Resto do dia livre. Acomodação.

DIA 2 ILHA MAURÍCIO
Café da manhã. Dia livre nesta ilha preciosa, repleta de 
paisagens de grande beleza no seu interior, florestas tro-
picais, cascatas e altas montanhas de origem vulcânica, 
praias de areia branca e fina, etc. Acomodação.

DIA 3 ILHA MAURÍCIO
Café da manhã. Dia livre, que pode ser aproveitado para 
praticar esportes aquáticos como mergulho ou terrestres 
como o golfe. Acomodação.

DIAS 4 AO 5 / 7 ILHA MAURÍCIO
Café da manhã. Dias livres na romântica Ilha Maurício, 
onde os viajantes mais exigentes poderão encontrar um 
lugar onde relaxar corpo e mente. Acomodação.

DIA 6 / 8 ILHA MAURÍCIO 
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado ao 
aeroporto, para pegar o avião à sua cidade de destino. 
Fim dos nossos serviços. ■

6

2
3

5

1
4

Aeroporto

La Pirogue
Sugar Beach

Constance Le Prince

Ambre

Long Beach

Constance Belle Mare Plage

ILHA MAURÍCIO

SAÍDAS
Diárias.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas sem mínimo de pessoas.
·  Assistência ao chegar no aeroporto.
·  Traslado aeroporto-hotel-aeroporto, serviço privado  
em inglês.

·  5 / 7 pernoites, em regime indicado em cada hotel.
·  Seguro de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Os preços para o Programa de Lua de Mel e Programa 
Regular baseados com mínimo 5 noites. No caso de adquirir 
noites adicionais ou descontar, os preços não são válidos. 
Consultar.

·  Os preços para o Programa de Lua de Mel e Programa 
Regular contam com ofertas especiais já aplicadas nos 
preços.

·  Ver mais hotéis no nosso site www.specialtours.com.

NOTAS IMPORTANTES COMUNS
·  Os preços correspondentes ao Programa Lua de Mel 
somente serão validos para viagens compreendidas dentro 
dos 6 meses da data do casamento. O hotel solicitará a 
certidão de casamento ao chegar.

·  Cada hotel possui condições especiais no pacote Tudo 
Incluído. Pedimos que consulte.

Destinos Exóticos - Luas de Mel

L O N G  B E A C H  •  S U G A R  B E A C H  •  L A  P I R O G U E  •  A M B R E
S U N R E SO RT S HOT E L S . COM

QUARTOS ELEGANTES • GASTRONOMIA IMAGINATIVA • SPAS RELAXANTES • ATIVIDADES AQUÁTICAS • CAMPOS DE GOLF

LÍDER NA SUA CATEGORIA DURANTE 
OS ÚLTIMOS 40 ANOS OFERECEMOS 
O MELHOR DO ESTILO DE VIDA  
E AS PRAIAS DA ILHA MAURICIO  
NOS SEUS QUATRO HOTÉIS.
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Localizado na costa noroeste, está a 1 hora da capital, Port 
Louis, e 20 minutos da Ilha dos Veados com um conceito 
de “SOMENTE ADULTOS E TUDO INCLUÍDO”. Sem dúvida, 
a escolha perfeita para todos aqueles que querem relaxar e 
desfrutar em casal. Com uma praia de areia branca de mais 
de 700 metros, bordeando uma baía protegida. Oferece 
2 restaurantes (Restaurante La Plage não incluido, só a 
la carte), bar, pub e night club dentro do Tudo Incluído, 
variedade de esportes aquáticos e terrestres (com e sem 
incremento), mergulho, piscina de 735 metros, spa, sauna 
hidromassagem, academia, butique e lazer noturno. Os 
297 quartos deste Resort Tudo Incluído se localizam entre 
jardins exuberantes de arbustos e plantas exóticas. Todos os 
quartos reluzem estilo e estão descorados elegantemente 
com cores que realçam, os materiais naturais. 
Dispõe de Wi-Fi gratuito.

  Presente de Noivos:
Uma camiseta, uma canga e uma cesta de frutas no quarto 
à chegada. Durante a hospedagem, um jantar romântico 
com um menu especial que inclui bebidas com tudo 
incluído, uma garrafa de vinho espumante e um bolo de 
casamento especial.

1 Ambre A Sun Resort 4* 
(Seleção)

2 La Pirogue A Sun Resort 4* 
(Seleção)

  Valor Agregado:
O complexo se localiza a poucos minutos de carro do clube 
de golfe da magnifica Ilha dos Veados, um campo de golfe 
profissional de 18 buracos, onde seus hospedes terão a 
oportunidade de desfrutar de green fees gratuitos e serviço 
de traslados gratuitos.

Garden Bungalow · Hotel La Pirogue

Superior Garden · Hotel Ambre

Piscina · Hotel La Pirogue

Piscina · Hotel Ambre

H. Ambre A Sun Resort & Spa 4* (Seleção) Programa Noivos Programa Regular

Tipo de habitação Rég. Temporadas
5 noites 

em duplo
7 noites 

em duplo
N. Adicional 
em duplo

5 noites 
em duplo

7 noites 
em duplo

N. Adicional 
em duplo

5 noites 
em triplo

7 noites 
em triplo

N. Adicional 
em triplo

5 noites 
em single

7 noites 
em single

N. Adicional 
em single

Superior Garden
4021-N / 4021 T I

1 - 27 Abr 1.185 1.590 310 1.270 1.705 310 1.435 1.940 360 2.185 2.995 570
28 Abr - 17 Mai; 2 - 23 Set 1.040 1.395 265 1.115 1.485 265 1.280 1.720 310 1.870 2.560 485
18 Mai - 1 Set 955 1.270 240 1.020 1.350 240 1.185 1.590 290 1.685 2.290 430
24 Set - 24 Out 1.215 1.640 320 1.300 1.745 320 1.465 1.985 370 2.245 3.080 595

Deluxe Sea Facing
4021-D-N / 4021-D T I

1 - 27 Abr 1.425 1.925 385 1.520 2.060 385 1.435 1.940 360 2.685 3.690 720
28 Abr - 17 Mai; 2 - 23 Set 1.280 1.715 340 1.360 1.835 340 1.280 1.720 310 2.370 3.255 630
18 Mai - 1 Set 1.190 1.590 310 1.270 1.705 310 1.185 1.590 290 2.185 2.995 575
24 Set - 24 Out 1.450 1.965 395 1.550 2.100 395 1.465 1.980 370 2.745 3.775 740

A habitação Superior Garden não admite Triplos. O preço em Triplo em Garden Superior está baseado em uma habitação Triplo Deluxe Sea Facing.

H. La Pirogue A Sun Resort 4* (Seleção) Programa Noivos Programa Regular

Tipo de habitação Rég. Temporadas
5 noites 

em duplo
7 noites 

em duplo
N. Adicional 
em duplo

5 noites 
em duplo

7 noites 
em duplo

N. Adicional 
em duplo

5 noites 
em triplo

7 noites 
em triplo

N. Adicional 
em triplo

5 noites 
em single

7 noites 
em single

N. Adicional 
em single

Garden Bungalow
4024-N / 4024 MP

1 Abr - 3 Mai 1.455 1.960 390 1.555 2.100 390 1.555 2.100 390 2.685 3.680 710
4 - 17 Mai; 6 Jul - 17 Ago; 1 - 23 Set 1.295 1.735 340 1.385 1.855 340 1.385 1.855 340 2.335 3.195 720
18 Mai - 5 Jul; 18 - 31 Ago 1.165 1.555 295 1.245 1.660 295 1.245 1.660 295 2.060 2.805 535
24 Set - 24 Out 1.585 2.140 425 1.695 2.295 425 1.695 2.295 425 2.965 4.070 790

Beach Pavilion
4024-D-N / 4024-D MP

1 Abr - 3 Mai 2.330 3.185 660 2.495 3.415 660 2.185 2.980 565 4.570 6.320 1.250
4 - 17 Mai; 6 Jul - 17 Ago; 1 - 23 Set 2.175 2.965 610 2.325 3.170 610 2.005 2.735 520 4.220 5.830 1.150
18 Mai - 5 Jul; 18 - 31 Ago 2.040 2.775 565 2.185 2.980 565 1.865 2.540 480 3.940 5.440 1.070
24 Set - 24 Out 2.460 3.370 695 2.635 3.615 695 2.325 3.170 610 4.845 6.710 1.330

Suplemento por pessoa e dia: Pensão Completa, 80 USD; e Todo Incluído, 120 USD.

Localizado no litoral oeste, está há 1 hora da capital, Port 
Louis, e 40 minutos do aeroporto. Situado em Flic and 
Flac Beach, uma praia de areia branca e águas turquesas. 
O hotel está situado em frente a uma das mais belas 
praias da ilha. O Resort foi renovado em 2.017 em estilo 
Moho, Chic, todo o seu redor exala um profundo espirito 
mauriciano. 
Suas cabanas genuínas, distribuídas ao longo de um 
jardim frondoso tropical e a cordialidade de sua gente lhe 
farão desfrutar da verdadeira “experiência mauriciana”. 
Conta com 3 restaurantes, bares, lojas, piscina, centro 
fitness e de beleza, com variedade de esportes aquáticos 
e terrestres, centro de mergulho, animação, clube infantil 
e juvenil. 
Dispõe de Wi-Fi gratuito. 

  Presente de Noivos:
Uma camiseta, uma canga e uma cesta de frutas no 
quarto à chegada. Durante a hospedagem, um jantar 
romântico com um menu especial que não inclui bebidas, 
uma garrafa de vinho espumante e um bolo de casamento 
especial.

  Valor Agregado:
Poderá desfrutar das instalações do hotel irmão Sugar 
Beach, localizados a escassos metros.
Green fee grátis para golfistas federados no Campo de 18 
buracos da Ilha dos Veados (traslados não incluídos).
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4 Long Beach A Sun Resort 5* 
(Luxo)

Garden Manor House · Hotel Sugar Beach Praia do hotel Sugar Beach · Maurício

Praia do hotel Long Beach · MaurícioJunior Suite Sea View · H Long Beach

H. Sugar Beach A Sun Resort 5* (Luxo) Programa Noivos Programa Regular

Tipo de habitação Rég. Temporadas
5 noites 

em duplo
7 noites 

em duplo
N. Adicional 
em duplo

5 noites 
em duplo

7 noites 
em duplo

N. Adicional 
em duplo

5 noites 
em triplo

7 noites 
em triplo

N. Adicional 
em triplo

5 noites 
em single

7 noites 
em single

N. Adicional 
em single

Garden Manor 
House
4022-N / 4022

MP

1 Abr - 3 Mai 1.450 1.950 420 1.660 2.245 420 1.660 2.245 420 2.895 3.975 775
4 - 17 Mai; 6 Jul - 17 Ago; 2 - 23 Set 1.270 1.700 360 1.450 1.950 360 1.450 1.950 360 2.475 3.390 650
18 Mai - 5 Jul; 18 Ago - 1 Set 1.125 1.490 305 1.280 1.710 305 1.280 1.710 305 2.125 2.900 550
24 Set - 24 Out 1.570 2.120 460 1.800 2.445 460 1.800 2.445 460 3.170 4.365 855

Beach Front Villa 
4022-D-N / 4022-D MP

1 Abr - 3 Mai 2.020 2.745 610 2.320 3.170 610 2.100 2.865 545 4.220 5.830 1.150
4 - 17 Mai; 6 Jul - 17 Ago; 2 - 23 Set 1.840 2.495 545 2.110 2.880 550 1.895 2.570 485 3.800 5.240 1.030
18 Mai - 5 Jul; 18 Ago - 1 Set 1.690 2.290 500 1.940 2.635 500 1.715 2.325 435 3.455 4.755 930
24 Set - 24 Out 2.135 2.910 650 2.460 3.370 650 2.240 3.060 580 4.500 6.220 1.230

Supl. por pessoa e dia P. Regular: Pensão Completa, 80 USD; e Todo Incluído, 120 USD.

H. Long Beach A Sun Resort 5* (Luxo) Programa Noivos Programa Regular

Tipo de habitação Rég. Temporadas
5 noites 

em duplo
7 noites 

em duplo
N. Adicional 
em duplo

5 noites 
em duplo

7 noites 
em duplo

N. Adicional 
em duplo

5 noites 
em triplo

7 noites 
em triplo

N. Adicional 
em triplo

5 noites 
em single

7 noites 
em single

N. Adicional 
em single

Junior Suite Sea 
View
4023-N / 4023

MP

1 Abr - 3 Mai; 24 Set - 11 Out 2.020 2.745 610 2.325 3.170 610 2.195 2.995 570 4.220 5.830 1.150
4 - 17 Mai; 6 Jul - 17 Ago; 2 - 23 Set 1.630 2.205 480 1.865 2.540 480 1.740 2.360 440 3.310 4.560 890
18 Mai - 5 Jul; 18 - 31 Ago 1.480 1.995 425 1.695 2.295 425 1.565 2.115 390 2.965 4.070 790
12 - 24 Out 2.320 3.165 705 2.670 3.660 705 2.335 3.190 670 4.640 6.805 1.345

Junior Suite Beach 
Access
4023-D-N / 4023-D

MP

1 Abr - 3 Mai; 24 Set - 11 Out 2.200 3.000 665 2.530 3.470 665 2.335 3.190 610 4.640 6.415 1.270
4 - 17 Mai; 6 Jul - 17 Ago; 2 - 23 Set 1.810 2.455 540 2.075 2.835 540 1.880 2.555 485 3.735 5.150 1.010
18 Mai - 5 Jul; 18 - 31 Ago 1.660 2.245 490 1.905 2.585 490 1.705 2.310 430 3.385 4.660 910
12 - 24 Out 2.495 3.415 770 2.880 3.955 770 2.685 3.675 710 5.335 7.395 1.470

Supl. por pessoa e dia P. Regular: Pensão Completa, 85 USD; e Todo Incluído, 135 USD.
O preço do P. Novios é em Pensão Completa. O preço do P. Regular é em Meia Pensão.

Com uma privilegiada localização no litoral oeste, perfeito 
para desfrutar dos magníficos pôr do sol, o resort conta 
com mais de meio quilometro de praia e uma arquitetura 
que relembra as antigas plantações de estilo colonial, com 
toques de modernidade. Oferece 3 restaurantes e 4 bares, 
2 piscinas, Hamman, Spa, Academia, Centro de esportes 
terrestres, aquáticos, mergulho, tênis, loja, clube infantil 
e lazer noturno diário.Em sua estrutura se distingue 
a recepção, a Casa Colonial ou “Manor House” e duas 
cidadezinhas à direita e esquerda da mesma, onde estão 
localizados os quartos.
Somente permitido adultos (maiores 16 anos).
Dispõe de Wi-Fi gratuito.

  Presente de Noivos:
Uma camiseta, uma canga e uma cesta de frutas no quarto à 
chegada. Durante a hospedagem, um jantar romântico com 
um menu especial (não inclui bebidas, exeto em versão com 
tudo incluído), uma garrafa de vinho espumante e um bolo 
de casamento especial.

  Valor Agregado:
Poderá desfrutar das instalações do hotel irmão La Pirogue, 
localizados a escassos metros.
Green fee grátis para golfistas federados no Campo de 18 
buracos da Ilha dos Veados (traslados não incluídos).

Localizado no litoral oriental da ilha, na magnifica 
praia de Belle Mare, este resort mistura com maestria o 
contemporâneo e o tropical e se orgulha de contar com a 
linha de praia mais extensa dos hotéis de Mauricio. 
Elegantes e espaçosos quartos com amplos terraços, 
5 restaurantes, bar, coquetel longe e disco clube. Além 
das 4 piscinas, uma delas climatizada de 1.400 m2, equa 
spa, cabelereiros, centro fitness, clube de tênis, centro de 
esportes aquáticos e terrestres, mergulho e lazer noturno. 
Dispõe de Wi-Fi gratuito.

  Presente de Noivos:
Uma camiseta, uma canga e uma cesta de frutas no 
quarto à chegada. Durante a hospedagem, um jantar 
romântico com um menu especial (não inclui bebidas, 
exeto em versão com tudo incluído), uma garrafa de vinho 
espumante e um bolo de casamento especial.

  Valor Agregado:
O complexo se localiza a poucos minutos de carro do clube 
de golfe da magnifica Ilha dos Veados, um campo de golfe 
profissional de 18 buracos, onde seus hospedes terão a 
oportunidade de desfrutar de green fees gratuitos e serviço 
de traslados gratuitos.

3 Sugar Beach A Sun Resort 5* 
(Luxo)
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Localizado na bela e única praia leste da ilha. O Resort 
foi recentemente renovado, oferecendo a seus hospedes 
um alojamento confortável nos seus 104 quartos Prestige, 
149 Junior Suítes, 6 Suítes de Luxo ou nas suas 18 Vilas. 
Constance Belle Mare está situado em uma baía protegida 
com uma praia impressionante de 2 km de areia branca, 
onde o estilo e o conforto do hotel irradiam brilho e frescura 
na imensidão do Oceano Indico. O Resort oferece uma 
animação única a seus hospedes nos seus 7 restaurantes 
e 6 bares. Além de suas 4 piscinas entre jardins tropicais, 
presenteia aos hospedes relax e descanso.
O resort conta com 2 campos de golfe de 18 buracos grátis 
para os clientes do resort. 
Dispõe de Wi-Fi gratuito. 

  Presente de Noivos:
Uma garrafa de vinho e canapés na chegada. Decoração de 
flores e velas no quarto na chegada. 25% de desconto por 
pessoa no spa do hotel e um jantar romântico em um dos 
seus restaurantes (bebidas não incluídas), 1 vez durante a 
estancia.

Localizado no entorno único da praia desta ilha. Este Resort 
se caracteriza por ser a essência do luxo mais requintado 
da Ilha Maurício e se apresenta como um esconderijo 
romântico de desenho arquitetônico impressionante em 
um entorno tranquilo e íntimo. O Resort nos apresenta 
suas 76 suítes e 13 vilas luxuosas com uma decoração 
requintada, inspirada nos princípios do Feng Shui, criando 
um ambiente de harmonia e sensação de tranquilidade.
Constance Le Prince Maurice conta com 2 campos de 
golfe de 18 buracos grátis para os clientes do resort. 
Dispõe de Wi-Fi gratuito.

  Presente de Noivos:
Uma garrafa de vinho, seleção de canapés e 1 bolsa de praia 
na chegada. Durante a estancia, um jantar romântico para o 
casa (bebidas não incluidas). 

Prestige · H Constance Belle Mare Plage

Junior Suite · H Constance Le Prince Maurice Vista aérea do hotel Constance Le Prince Maurice · Mauricio

Vista aérea do hotel Constance Belle Mare Plage · Mauricio

H. Contance Belle Mare Plage 5* (Luxo) Programa Noivos Programa Regular

Tipo de habitação Rég. Temporadas
5 noites 

em duplo
7 noites 

em duplo
N. Adicional 
em duplo

5 noites 
em duplo

7 noites 
em duplo

N. Adicional 
em duplo

5 noites 
em triplo

7 noites 
em triplo

N. Adicional 
em triplo

5 noites 
em single

7 noites 
em single

N. Adicional 
em single

Prestige
4026-N / 4026 MP

1 - 28 Abr 1.660 2.245 420 1.970 2.685 420 1.635 2.210 340 3.075 4.230 680
29 Abr - 21 Jul 1.245 1.665 350 1.590 2.150 350 1.360 1.830 290 2.350 3.210 535
22 Jul - 22 Set 1.590 2.150 400 1.890 2.565 400 1.575 2.130 330 2.905 3.990 635
23 Set - 24 Out 2.005 2.735 520 2.395 3.275 520 1.920 2.605 405 3.920 5.415 875

Junior Suite 
4026-D-N / 4026-D MP

1 - 28 Abr 2.355 3.220 620 2.820 3.870 620 2.200 3.000 475 4.770 6.600 1.075
29 Abr - 21 Jul 1.840 2.495 545 2.385 3.265 550 1.895 2.575 425 3.940 5.440 935
22 Jul - 22 Set 2.215 3.025 575 2.650 3.635 575 2.085 2.845 445 4.430 6.125 1.000
23 Set - 24 Out 2.705 3.710 720 3.245 4.460 720 2.480 3.395 540 5.615 7.785 1.275

Suplemento por pessoa e dia: Pensão Completa, 55 USD; e Todo Incluído, 145 USD.

H. Contance Le Prince Maurice 5* (Luxo Plus) Programa Noivos Programa Regular

Tipo de habitação Rég. Temporadas
5 noites 

em duplo
7 noites 

em duplo
N. Adicional 
em duplo

5 noites 
em duplo

7 noites 
em duplo

N. Adicional 
em duplo

5 noites 
em triplo

7 noites 
em triplo

N. Adicional 
em triplo

5 noites 
em single

7 noites 
em single

N. Adicional 
em single

Junior Suite 
4027-N / 4027 AD

1 - 28 Abr 2.110 2.885 550 2.525 3.470 550 3.180 4.390 705 4.500 6.230 1.015
29 Abr - 21 Jul 1.565 2.120 465 2.030 2.770 465 2.530 3.475 590 3.530 4.870 835
22 Jul - 22 Set 2.110 2.885 550 2.525 3.470 550 3.180 4.390 705 4.500 6.230 1.015
23 Set - 24 Out 2.735 3.760 735 3.285 4.530 735 4.195 5.805 945 6.015 8.350 1.375

Junior Suite (Stilts)
4027-D-N / 4027-D AD

1 - 28 Abr 2.735 3.760 735 3.285 4.530 735 2.905 4.000 945 6.015 8.350 1.375
29 Abr - 21 Jul 2.100 3.915 640 2.745 3.775 645 3.485 4.805 825 4.955 6.870 1.190
22 Jul - 22 Set 2.735 3.760 735 3.285 4.530 735 4.190 5.805 945 6.015 8.350 1.375
23 Set - 24 Out 3.360 4.635 910 4.045 5.590 910 5.205 7.220 1.185 7.535 1.115 1.730

Suplemento por pessoa e dia: Meia Pensão: 110 USD.
Não existen quartos Triplos. O preço de quarto Triplo está baseado em 1 quarto Duplo + 1 quarto Single.

5 Constance Belle Mare Plage 5* 
(Luxo)

6 Constance Le Prince Maurice 5* 
(Luxo Plus)



310

ILHA MAURÍCIO

Aeroporto

EMIRADOS ÁRABES

Dubai
4

5 7ó

ITI 3900 / 3900-B

Tradição e modernidade · Dubai

visão da vida em Dubai nos tempos anteriores ao petró-
leo. Em seguida, embarcaremos em uma “Abra” (táxi de 
água) para atravessar o canal, enquanto desfrutamos da 
espetacular vista. Ao desembarcar, continuamos para o 
exótico e aromático Souk das especiarias e de Ouro, dos 
mais conhecidos no mundo. Também nos deteremos para 
fotografar outro dos edifícios importantes de Dubái o ho-
tel Burj Al Arab. Fim da visita. No início da tarde, realiza-
remos um safári (motorista em inglês) para conhecer o 
verdadeiro deserto e as dunas de Dubai em um 4x4, com 
paradas para fotografar e observar o pôr do sol. A excur-
são continuará até chegar ao tradicional acampamento 
árabe, onde nos oferecerão um Jantar (churrasco), sob 

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS

DIA 1 DUBAI 
Chegada no aeroporto. Após a passagem pelo controle 
de passaportes e à saída do aeroporto, encontro com 
nosso assistente. Traslado ao hotel. Restante do dia livre. 
Acomodação. 

DIA 2 DUBAI (Safári 4x4) MP 
Café da manhã. Visita à cidade, começamos o bairro de 
Bastakia com as antigas casas dos comerciantes, galerias, 
restaurantes e cafés, continuando a visita ao Museu de 
Dubai na antiga fortaleça de Al-Fahdi onde temos uma 

3900  3900-B

Dubai, Abu Dhabi e Maurício
9 / 11 dias / 7 / 9 refeições     desde

 1.425$
as estrelas, com entretenimento ao vivo para desfrutar 
de uma noite animada, com dança do ventre. Retorno ao 
hotel e Acomodação. 

DIA 3 DUBAI (Abu Dhabi) MP 
Café da manhã. Saída para Abu Dhabi. Visita da Grande 
Mesquita de Jeque Zayed, uma das maiores mesquitas 
do mundo. A Mesquita está completamente revestida 
em mármore e possui uma decoração formada por pe-
dras semipreciosas que dão forma a imagens vegetais e 
formas geométricas. Seguiremos até o Heritage Village, 
um pequeno museu que recria as atividades diárias tra-
dicionais da comunidade árabe antes do descobrimento 

Praia do hotel Sugar Beach · Maurício
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3900-T - 3900-BT - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO

Temporadas
Iti. 3900-T Maurício 5 noites Iti. 3900-BT Maurício 7 noites

DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 23 Abril + 20 ao 25 Setembro 2019 1.715 1.870 2.850 2.155 2.375 3.660
24 ao 30 Abril 2019 1.560 1.715 2.540 1.935 2.160 3.225
1 ao 13 Mai + 29 Ago ao 19 Set 2019 1.520 1.675 2.380 1.895 2.115 3.070
14 Maio ao 28 Agosto 2019 1.425 1.580 2.195 1.760 1.985 2.800
26 Setembro ao 20 Outubro 2019 1.780 1.935 2.935 2.225 2.455 3.765

3900-S - 3900-BS - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

Temporadas
Iti. 3900-S Maurício 5 noites Iti. 3900-BS Maurício 7 noites

DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 30 Abril + 20 ao 25 Setembro 2019 2.165 2.155 3.630 2.760 2.750 4.735
1 ao 13 Maio + 2 Julho ao 13 Agosto 1.850 1.840 3.000 2.325 2.315 3.860
14 Maio ao 1 Julho + 14 ao 27 Agosto 2019 1.710 1.700 2.725 2.125 2.115 3.470
28 Agosto ao 19 Setembro 2019 1.850 1.840 3.000 2.325 2.315 3.860
20 ao 25 Setembro 2019 2.165 2.155 3.630 2.760 2.750 4.735
26 Setembro ao 20 Outubro 2019 2.310 2.300 3.940 2.905 2.895 5.050

3900-L - 3900-BL - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

Temporadas
Iti. 3900-L Maurício 5 noites Iti. 3900-BL Maurício 7 noites

DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 29 Abril 2019 2.315 2.305 3.970 2.900 2.890 5.045
30 Abril ao 13 Maio + 26 Setembro 2019 2.115 2.105 3.515 2.615 2.605 4.430
14 ao 15 Maio 2019 1.955 1.925 3.220 2.385 2.355 3.995
16 Mai a 8 Jul + 14 Ago ao 3 Set 2019 1.800 1.790 2.875 2.230 2.220 3.650
9 Jul ao 13 Ago + 4 ao 25 Set 2019 1.800 1.790 2.875 2.230 2.220 3.650
27 Setembro ao 20 Outubro 2019 2.465 2.455 4.210 3.110 3.100 5.405

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Assistência de língua hispana ao chegar no aeroporto.
·  Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 
·  8 / 10 pernoites nos hotéis indicados ou similares em função 
do itinerário escolhido.

·  Refeições segundo itinerário. Tentação: Tudo Incluído no 
hotel da Ilha Maurício; Seleção e Luxo: Meia Pensão na Ilha 
Maurício.

·  Visitas indicadas no itinerário com guias de língua hispana, 
exceto o safari 4x4 que se realizará com motorista-guia de 
língua inglesa.

·  Entrada aos monumentos indicados no itinerário.
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Voo Dubai-Ilha Maurício não incluído.
·  Não opera em Produto Luxo do 18 ao 26 Outubro e do 20 ao 
30 Novembro.

·  Ver notas em páginas 75, 305 e 306.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Dubai Ibis Jumeirah 3* (Tentação) 
 Wyndam Dubai Marina 4* (Seleção) 
 Bonningon Jumeiah Lakes Towers 5* (Luxo)
I. Maurício Ambre (Superior Garden) 4* (Tentação) 
 La Pirogue (Garden Bungalow) 4* (Seleção) 
 Sugar Beach (Garden Manor H.) 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

do petróleo. A continuação, iremos à Corniche, para obter 
uma vista do skyline da cidade. Almoço em um restauran-
te local e regresso a Dubai. Acomodação. 

DIA 4 DUBAI   ILHA MAURÍCIO 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião 
para a Ilha Maurício (voo não incluído). Chegada e trasla-
do ao hotel da praia escolhida. Acomodação. 

DIA 5 ILHA MAURÍCIO 
Café da manhã. Dia livre. A Ilha Maurício te convida a 
descobrir paisagens de imensa beleza no seu interior: 
campos de cana de açúcar, templos hindus, florestas tro-
picais, cascatas e altas montanhas de origem vulcânico; 
também desfrutar de suas praias de areia branca e fina, 
com diferentes tons de azuis nas suas águas mornas e 
cristalinas que ilustram o fundo do mar; praticar espor-
tes aquáticos como mergulho ou terrestre como o golfe. 
E tudo isso acompanhado por um clima tropical suave e 
moderado que convida a ser visitada durante todo o ano. 
Acomodação. 

SAÍDAS
Diárias.

DIA 6 ILHA MAURÍCIO 
Café da manhã. Dia livre na romântica Ilha Maurício, onde 
os viajantes mais exigentes poderão encontrar um lugar 
onde relaxar corpo e mente. Acomodação. 

DIA 7 E 8 ILHA MAURÍCIO 
Café da manhã. Dias livres que podem ser aproveitados 
para fazer excursões opcionais para conhecer esta fan-
tástica ilha ou para desfrutar das instalações do hotel. 
Acomodação. 

DIA 9 ILHA MAURÍCIO
Café da manhã. Dia livre até o horário do traslado ao ae-
roporto. Fim dos nossos serviços. ■

FINALIZAÇÃO DO ITINERÁRIO 3900

DIAS 9 E 10 ILHA MAURÍCIO 
Café da manhã. Dias livres na Ilha Maurício para desfrutar 
das belas praias da região, das instalações do hotel, para 
praticar esportes aquáticos ou excursões opcionais para 
conhecer a ilha. Acomodação. 

DIA 11 ILHA MAURÍCIO 
Café da manhã. Dia livre até o horário do traslado ao ae-
roporto. Fim dos nossos serviços. ■ 

FINALIZAÇÃO DO ITINERÁRIO 3900-B



312

Destinos Exóticos - Luas de Mel

3

2

4

5

1

6

Aeroporto

Coco de Mer

Constance Ephelia

Double Tree Allamanda

Kempinski Seychelles

Constance Lemuria

Avani Barbarons Resort & Spa

ARQUIPÉLAGO 
DE SEYCHELLES

I. PRASLIN

I. MAHE

I. LA DIGUE

Estâncias em Seychelles

DIA 1 MAHE OU PRASLIN OU SAINTE ANNE
Chegada ao aeroporto internacional de Mahe e transfer ao 
hotel. Os clientes alojados nos hotéis de Praslin, ao che-
gar em Mahe, pegarão um shuttle bus de linha regular até 
chegar ao porto onde pegarão um ferry até Praslin. Os 
clientes alojados na ilha privativa de Sainte Anne, serão 
trasladados em linha regular até o porto, onde pegarão 
o barco para a ilha. Ao chegar em Praslin ou Sainte Anne, 
traslado ao hotel. Resto do dia livre. Acomodação.

DIA 2 MAHE OU PRASLIN OU SAINTE ANNE
Café da manhã. Dia livre em que pode aproveitar para des-
frutar de belas paisagens, apreciar a flora e fauna, praticar 
snorkel ou mergulho para ver o mundo sob o mar, caminhar 
pelas florestas centenárias com suas espécies únicas de ani-
mais como os papagaios pretos e as famosas palmeiras Coco 
de Mer ou as tartarugas terrestres gigantes. Acomodação.

DIAS 3 AO 5 / 7 MAHE OU PRASLIN OU SAINTE ANNE
Café da manhã. Dias livres para desfrutar da ilha, suas praias 
magnificas ou das instalações do hotel. Acomodação.

DIA 6 / 8 MAHE OU PRASLIN OU SAINTE ANNE 
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado ao 
aeroporto para pegar o avião à sua cidade de destino. Fim 
dos nossos serviços. ■

SAÍDAS
Diárias.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas sem um mínimo de pessoas.
·  Assistência na chegada no aeroporto.
·  Colar de flores na chegada no aeroporto.
·  Traslados aeroporto-hotel-aeroporto em privado e em inglês 
para clientes com hotel em Mahe. Traslado em shuttle ônibus 
desde aeroporto-porto-aeroporto para clientes com hotel 
em Praslin + ferry porto-Praslin-porto.

·  5 / 7 pernoites no hotel escolhido.
·  Seguro de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Os preços para o Programa de Lua de Mel e Programa 
Regular baseados com minimo 5 noites. No caso de adquirir 
noites adicionais ou descontar, os preços não são válidos. 
Consultar.

·  Os preços para o Programa Noivos e Programa Regular 
contam com ofertas especiais já aplicadas nos preços.

·  Ver mais hotéis no nosso site www.specialtours.com.

NOTAS IMPORTANTES COMUNS
As cortesias para os noivos se aplicarão com um mínimo de 
4 pernoites e para viagens dentro dos 6 meses da data do 
casamento. O hotel solicitará a certidão de casamento na 
chegada.
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Vista panorâmica do Hotel Constance EpheliaJunior Suite · H. Constance Ephelia

Vista panorâmica do Hotel Constance LemuriaJunior Suite · H. Constance Lemuria

Situado na Ilha de Mahe, com vistas ao Porto Launay e ao 
Parque Nacional Marinho.
O hotel conta com 42 quartos com vistas ao jardim, 224 
suítes, 17 vilas familiares, 16 vilas na praia, 8 vilas na coli-
na e 5 vilas spa. Todos os seus quartos contam com uma 
decoração contemporânea e dispõe de ar condicionado, 
ventilador de teto, secador de cabelo, Wi-Fi grátis, TV 
LCD, base para Ipod, reprodutor de CD e DVD, frigobar, 
etc. Possui 5 restaurantes e 6 bares, Spa, academia, pisci-
na, pista de tênis e squash, clube infantil, centro de espor-
tes aquáticos, etc. 
Dispõe de Wi-Fi gratuito.

  Presente de Noivos:
Garrafa de vinho espumante, uma bolsa de praia e um 
voucher com 20% de desconto em tratamentos no spa do 
hotel para o casal (um por estância).

Situado na costa noroeste da Ilha de Praslin.
O hotel foi renovado completamente e se encontra entre 
3 belas praias de areia fina e branca, com exuberantes jar-
dins tropicais. Este resort de luxo exclusivo, dispõe de 105 
quartos e vilas com um ambiente de desenho moderno. 
Todos eles dispõem de terraço, ducha e banheira por se-
parado, TV por satélite, reprodutor de DVD, ar condiciona-
do, cofre, frigobar, acesso à internet (prévio pagamento), 
facilidades para chá e café, etc. Além disso, o hotel conta 
com 3 restaurantes e 4 bares, piscina, spa, academia, cam-
po de golfe de 18 buracos, centro de esportes aquáticos e 
centro do mergulho, etc. 

  Presente de Noivos:
Frutas tropicais e doces locais, 1 bolsa de praia, uma camiseta 
e uma canga na chegada. Uma garrafa de vinho espumante e 
um banho romântico no quarto durante a estância.

H. Constance Ephelia Resort 5* (Luxo) Programa Noivos Programa Regular

Tipo de habitação Rég. Temporadas
5 noites 

em duplo
7 noites 

em duplo
N. Adicional 
em duplo

5 noites 
em duplo

7 noites 
em duplo

N. Adicional 
em duplo

5 noites 
em triplo

7 noites 
em triplo

N. Adicional 
em triplo

5 noites 
em single

7 noites 
em single

N. Adicional 
em single

Junior Suite 
4032-N / 4032 MP

1 - 28 Abr 2.040 2.770 525 2.435 3.325 525 2.150 2.920 460 3.880 5.350 865
29 Abr - 6 Jul 1.845 2.500 470 2.200 2.995 470 1.990 2.705 420 3.410 4.690 755
7 - 24 Jul 2.170 2.960 525 2.435 3.325 525 2.150 2.920 460 3.880 5.345 865
25 Jul - 23 Ago 2.435 3.325 525 2.435 3.325 525 2.150 2.920 460 3.880 5.345 865
24 Ago - 25 Out 2.170 2.960 525 2.435 3.325 525 2.150 2.920 460 3.880 5.345 865

Senior Suite
4032-B-N / 4032-B MP

1 Abr - 7 Mai 2.360 3.225 620 2.825 3.875 620 2.150 2.920 460 4.660 6.445 1.050
8 Mai - 6 Jul 2.170 2.955 560 2.590 3.540 560 1.990 2.705 420 4.190 5.790 940
7 - 24 Jul 2.515 3.440 620 2.825 3.875 620 2.150 2.920 460 4.660 6.445 1.050
25 Jul - 23 Ago 2.825 3.870 620 2.825 3.875 620 2.150 2.920 460 4.660 6.445 1.050
24 Ago - 25 Out 2.515 3.440 620 2.825 3.875 620 2.150 2.920 460 4.660 6.445 1.050

Junior Suite não há admite Triplos. O preço está baseado em quartos Triplos Senior Suite.
Suplemento por pessoa e dia: Pensão Completa, 60 USD.

H. Constance Lemuria Resort 5* (Luxo Plus) Programa Noivos Programa Regular

Tipo de habitação Rég. Temporadas
5 noites 

em duplo
7 noites 

em duplo
N. Adicional 
em duplo

5 noites 
em duplo

7 noites 
em duplo

N. Adicional 
em duplo

5 noites 
em triplo

7 noites 
em triplo

N. Adicional 
em triplo

5 noites 
em single

7 noites 
em single

N. Adicional 
em single

Junior Suite 
4034-N / 4034 AD

1 - 28 Abr 3.075 4.155 775 3.650 4.965 775 3.910 5.330 830 6.150 8.465 1.360
29 Abr - 27 Mai 2.755 3.715 740 3.310 4.490 740 3.555 4.830 795 5.515 7.575 1.290
28 Mai - 6 Jul 2.240 2.995 625 2.865 3.870 625 3.160 4.280 695 4.635 6.345 1.065
7 - 24 Jul 2.755 3.715 740 3.310 4.490 740 3.555 4.830 795 5.515 7.575 1.290
25 Jul - 23 Ago 3.495 4.750 740 3.495 4.750 740 3.755 5.110 795 5.840 8.030 1.290
24 Ago - 23 Set 2.755 3.715 740 3.310 4.490 740 3.555 4.830 795 5.515 7.575 1.290
24 Set -25 Out 3.200 4.330 810 3.805 5.185 810 4.065 5.550 870 6.465 8.910 1.435

Senior Suite
4034-B-N / 4034-B AD

1 - 28 Abr 4.425 6.050 1.160 5.295 7.265 1.160 3.910 5.330 830 9.440 13.070 2.135
29 Abr - 27 Mai 3.950 5.385 1.100 4.785 6.545 1.100 3.555 4.830 795 8.460 11.700 1.875
28 Mai - 6 Jul 3.235 4.385 955 4.190 5.725 955 3.160 4.280 695 7.285 10.050 2.025
7 - 24 Jul 3.950 5.385 1.100 4.785 6.545 1.100 3.555 4.830 795 8.460 11.700 2.025
25 Jul - 23 Ago 5.060 6.930 1.100 5.060 6.930 1.100 3.755 5.110 795 8.970 12.405 2.025
24 Ago - 23 Set 3.950 5.385 1.100 4.785 6.545 1.100 3.555 4.830 795 8.460 11.700 2.025
24 Set - 25 Out 4.620 6.320 1.210 5.530 7.590 1.210 4.065 5.550 870 9.905 13.725 2.240

Junior Suite não há admite Triplos. O preço está baseado em quartos Triplos Senior Suite.
Suplemento por pessoa e dia: Meia Pensão, 120 USD. 

1 Constance Ephelia Resort 5* 
(Luxo)

2 Constance Lemuria Resort 5* 
(Luxo Plus)



314

Destinos Exóticos - Luas de Mel

Praia do Hotel Double TreeGuest Ocean View · H. Double Tree

Situado ao sul da ilha de Mahe, na praia de Anse Forbans, 
a 20 minutos do aeroporto. Este hotel lhe fará sentir-se em 
casa, com todas as comodidades modernas e a hospitalida-
de acolhedora de seu pessoal, atento e amável. 
Os quartos são modernos e elegantes para que o hospede 
experimente umas férias de sonho. Todos os quartos têm te-
rraço com vistas ao mar e estão equipados com cama king 
size, TV LCD, ar condicionado, acesso à internet Wi-Fi (custo 
extra), base para Ipod, máquina de café, frigobar, cofre, etc. 
O hotel conta com 1 restaurante e 1 bar, academia, spa, infini-
ty pool e centro de esportes aquáticos para praticar mergul-
ho ou snorkel, entre outros.

  Presente de Noivos:
Uma garrafa de vinho espumante e traslado de um dia 
para visitar Hilton Labriz. 

Garden View · H Avani Praia do Hotel Avani

Localizado na costa oeste da ilha de Mahe, no meio de 
jardins tropicais e ao lado de sua própria baía Barbarons, 
rodeado de palmeiras e areia branca fina.
Possui 124 quartos e suites em estilo contemporâneo com 
ar condicionado, TV satélite, DVD e comodidades para chá 
e café. Além disso, o resort tem 2 restaurantes, um bar, 
piscina de água doce, clube infantil e academia e spa.
O resort oferece um serviço extraordinário e excelente 
hospitalidade aos seus hóspedes, mostrando-se como um 
complexo agradável e acolhedor.
Acesso wifi gratuito nas áreas comuns e nos quartos.

  Presente de Noivos:
Uma garrafa de vinho espumante, 30 minutos de massagem 
para o casal e um presente especial na chegada. Upgrade gra-
tuito para categoria superior de quarto, desde que haja disponi-
bilidade (exceto em Ocean View Suites).

H. Avani Barbarons Resort & Spa 4* (Seleção) Programa Noivos Programa Regular

Tipo de habitação Rég. Temporadas
5 noites 

em duplo
7 noites 

em duplo
N. Adicional 
em duplo

5 noites 
em duplo

7 noites 
em duplo

N. Adicional 
em duplo

5 noites 
em triplo

7 noites 
em triplo

N. Adicional 
em triplo

5 noites 
em single

7 noites 
em single

N. Adicional 
em single

Avani Garden View 
4033-N / 4033 AD

1 - 7 Abr 1.160 1.555 310 1.735 2.360 310 1.470 1.990 260 3.105 4.275 590
8 - 28 Abr 1.255 1.680 340 1.880 2.565 340 1.570 2.125 275 3.395 4.680 645
29 Abr - 7 Jul 1.070 1.425 280 1.590 2.160 280 1.380 1.855 240 2.820 3.875 525
8 - 31 Jul 1.160 1.555 310 1.735 2.360 310 1.470 1.990 260 3.105 4.275 590
1 - 20 Ago 1.255 1.680 340 1.880 2.565 340 1.570 2.125 275 3.395 4.680 645
21 - 31 Ago 1.160 1.555 310 1.735 2.360 310 1.470 1.990 260 3.105 4.275 590
1 Set - 24 Out 1.070 1.425 280 1.590 2.160 280 1.380 1.855 240 2.820 3.875 525

Avani Ocean View
4033-A-N / 4033-A AD

1 - 7 Abr 1.220 1.640 330 1.835 2.495 330 1.535 2.080 270 3.295 2.080 625
8 - 28 Abr 1.310 1.765 360 1.980 2.700 360 1.635 2.215 290 3.585 2.215 680
29 Abr - 7 Jul 1.130 1.515 300 1.690 2.295 300 1.440 1.945 255 3.010 1.945 565
8 - 31 Jul 1.220 1.640 330 1.835 2.495 330 1.535 2.080 270 3.295 2.080 625
1 - 20 Ago 1.310 1.765 360 1.980 2.700 360 1.635 2.215 290 3.585 2.215 680
21 - 31 Ago 1.220 1.640 345 1.835 2.495 330 1.535 2.080 270 3.295 2.080 625
1 Set - 24 Out 1.130 1.515 300 1.690 2.295 300 1.440 1.945 255 3.010 1.945 565

Suplemento por pessoa e dia: Meia Pensão, 80 USD; e Pensão Completa, 135 USD.

H. Double Tree Allamanda by Hilton 4* (Seleção) Programa Noivos Programa Regular

Tipo de habitação Rég. Temporadas
5 noites 

em duplo
7 noites 

em duplo
N. Adicional 
em duplo

5 noites 
em duplo

7 noites 
em duplo

N. Adicional 
em duplo

5 noites 
em triplo

7 noites 
em triplo

N. Adicional 
em triplo

5 noites 
em single

7 noites 
em single

N. Adicional 
em single

King Deluxe Ocean View 
4030-N / 4030 AD

1 - 7 Abr 1.200 1.420 265 1.540 1.890 265 1.265 1.535 215 2.735 3.390 505
8 - 24 Abr 1.305 1.545 295 1.675 2.060 295 1.350 1.655 230 3.010 3.740 560
25 Ab r- 14 Jul 1.200 1.420 265 1.540 1.890 265 1.265 1.535 215 2.735 3.390 505
15 Jul - 1 Set 1.305 1.545 295 1.675 2.060 295 1.350 1.655 230 3.010 3.740 560
2 Set - 25 Out 1.200 1.420 265 1.540 1.890 265 1.265 1.535 180 2.735 3.390 505

King Deluxe Ocean View 
4030-B-N / 4030-B MP

1 - 7 Abr 1.655 1.960 385 2.135 2.635 385 1.860 2.295 335 3.335 4.145 625
8 - 24 Abr 1.755 2.085 410 2.270 2.815 410 1.950 2.410 350 3.610 4.495 675
25 Abr - 14 Jul 1.655 1.960 385 2.135 2.635 385 1.860 2.295 335 3.335 4.145 625
15 Jul - 1 Set 1.755 2.085 410 2.270 2.815 410 1.950 2.410 350 3.610 4.495 675
2 Set - 25 Out 1.655 1.960 385 2.135 2.635 385 1.860 2.295 285 3.335 4.145 625

Suplemento por pessoa e dia: Pensão Completa, 180 USD.

3 Double Tree Allamanda by Hilton 4*
(Seleção)

4 Avani Barbarons Resort & Spa 4*
(Seleção)
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Vista panorâmica · H Coco de MerJunior Suite · H Coco de Mer

Situado na costa sul da ilha de Praslin, na baía de Anse Bois 
de Rose, este hotel inspira beleza, tranquilidade e qualida-
de, e se encontra rodeado de florestas tropicais na borda 
do Oceano Índico. Todos os quartos olham para o mar e 
conta com terraço, ar condicionado, ducha e banheira por 
separado, ventilado de teto, TV por satélite, facilidades de 
chá e café, frigobar, cofre, secador de cabelo, etc. O hotel 
conta com 2 restaurantes e 1 bar, 2 piscinas e instalações 
para esportes e o lazer.

  Presente de Noivos:
Um coquetel para o casal durante sua estância.

H. Coco de Mer 5* (Luxo Plus) Programa Noivos Programa Regular

Tipo de habitação Rég. Temporadas
5 noites 

em duplo
7 noites 

em duplo
N. Adicional 
em duplo

5 noites 
em duplo

7 noites 
em duplo

N. Adicional 
em duplo

5 noites 
em triplo

7 noites 
em triplo

N. Adicional 
em triplo

5 noites 
em single

7 noites 
em single

N. Adicional 
em single

Standard
4035-N / 4035 AD

1 Abr - 15 Mai 1.820 2.400 330 1.670 1.930 260 1.525 1.750 230 2.595 3.035 445
16 Mai - 17 Jul 1.735 2.290 310 1.575 1.820 245 1.440 1.660 215 2.435 2.850 415
18 Jul - 25 Out 1.820 2.400 330 1.670 1.930 260 1.525 1.750 230 2.595 3.035 445

Superior
4035-C-N / 4035-C AD

1 Abr - 15 Mai 1.960 2.600 365 1.830 2.120 290 1.690 1.955 265 2.920 3.435 510
16 Mai - 17 Jul 1.895 2.500 350 1.750 2.030 275 1.610 1.860 250 2.765 3.250 580
18 Jul - 25 Out 1.960 2.600 365 1.830 2.120 290 1.690 1.955 265 2.920 3.435 510

Os preços do Programa Noivos son em Meia Pensão e os Programa Regular son em Acomodação e Café da manhã.

Praia do Hotel KempinskiSea View · H. Kempinski

Situado ao sul de Mahe, na Baía Nazaré. O resort captura o 
espirito das Seychelles, permitindo ao hospede descobrir um 
mundo de experiência e luxo excepcionais. 
O hotel dispõe de elegantes quartos com vistas ao mar ou 
ao jardim, que oferecem absoluta privacidade em um en-
torno incomparável. Equipados com todas as comodidades 
modernas, incluindo TV, frigobar, cofre, facilidades para chá 
e café, base para Ipod e conexão à internet. O hotel conta, 
além disso, com 4 restaurantes com a melhor gastronomia 
do Oceano Índico, 2 bares, spa, piscina, sala de jogos, cassino, 
instalações esportivas, centro de esportes aquáticos e clube 
para crianças.

  Presente de Noivos:
Uma garrafa de vinho da casa, flores e um bolo na che-
gada ao quarto. 

H. Kempinski Seychelles Resort 5* (Luxo) Programa Noivos Programa Regular

Tipo de habitação Rég. Temporadas
5 noites 

em duplo
7 noites 

em duplo
N. Adicional 
em duplo

5 noites 
em duplo

7 noites 
em duplo

N. Adicional 
em duplo

5 noites 
em triplo

7 noites 
em triplo

N. Adicional 
em triplo

5 noites 
em single

7 noites 
em single

N. Adicional 
em single

Hill View Room 
4036-N / 4036 AD

1 - 8 Abr 1.430 1.930 385 2.100 2.870 385 2.655 3.650 495 3.770 5.205 720
9 - 28 Abr 2.335 3.200 430 2.335 3.200 430 2.970 4.085 555 4.235 5.855 810
29 Abr - 7 Jul 1.275 1.715 340 1.865 2.545 340 2.345 3.215 430 3.295 4.545 625
8 Jul - 31 Ago 1.430 1.930 385 2.100 2.870 385 2.655 3.650 495 3.770 5.205 720
1 - 23 Set 1.275 1.715 340 1.865 2.545 340 2.345 3.215 430 3.295 4.545 625
24 Set - 25 Out 1.430 1.930 385 2.100 2.870 385 2.655 3.650 495 3.770 5.205 720

Sea View Garden 
4036-B-N / 4036-B AD

1 - 8 Abr 1.765 2.400 490 2.620 3.600 490 3.350 4.625 635 4.810 6.660 925
9 - 28 Abr 2.855 3.925 535 2.855 3.925 535 3.660 5.060 695 5.275 7.310 1.020
29 Abr- 7 Jul 1.615 2.190 440 2.385 3.270 440 3.035 4.185 570 4.335 6.000 830
8 Jul - 31 Ago 1.765 2.400 490 2.620 3.600 490 3.350 4.625 635 4.810 6.660 925
1 - 23 Set 1.615 2.190 440 2.385 3.270 440 3.035 4.185 570 4.335 6.000 830
24 Set - 25 Out 1.765 2.400 490 2.620 3.600 490 3.350 4.625 635 4.810 6.660 925

Suplemento por pessoa e dia: Meia Pensão, 125 USD. 
O Hotel não há quartos Triplos. O preço está baseado em 1 Duplo + 1 Single.

5 Kempinski Seychelles Resort 5*
(Luxo)

6 Coco de Mer & Black Parrot Suites 5*
(Luxo Plus)
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Aeroporto
5 7o

ARQUIPÉLAGO 
DE SEYCHELLES

I. PRASLIN

I. MAHE

I. LA DIGUE

EMIRADOS ÁRABES

Dubai
4

Praia em Seychelles

ITI 3902 / 3902-B

Residência Jumeirah Beach · Dubai

espetacular vista. Ao desembarcar, continuamos para o 
exótico e aromático Souk das especiarias e de Ouro, dos 
mais conhecidos no mundo. Também nos deteremos para 
fotografar outro dos edifícios importantes de Dubái o ho-
tel Burj Al Arab. Fim da visita. No início da tarde, realiza-
remos um safári (motorista em inglês) para conhecer o 
verdadeiro deserto e as dunas de Dubai em um 4x4, com 
paradas para fotografar e observar o pôr do sol. A excur-
são continuará até chegar ao tradicional acampamento 
árabe, onde nos oferecerão um Jantar (churrasco), sob 
as estrelas, com entretenimento ao vivo para desfrutar 
de uma noite animada, com dança do ventre. Retorno ao 
hotel e Acomodação.

DIA 3 DUBAI (Abu Dhabi) MP 
Café da manhã. Saída para Abu Dhabi. Visita da Gran-

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS

DIA 1 DUBAI 
Chegada no aeroporto. Após a passagem pelo controle 
de passaportes e à saída do aeroporto, encontro com 
nosso assistente. Traslado ao hotel. Restante do dia livre. 
Acomodação.

DIA 2 DUBAI (Safári 4x4) MP 
Café da manhã. Visita à cidade, começamos o bairro de 
Bastakia com as antigas casas dos comerciantes, galerias, 
restaurantes e cafés, continuando a visita ao Museu de 
Dubai na antiga fortaleça de Al-Fahdi onde temos uma 
visão da vida em Dubai nos tempos anteriores ao petró-
leo. Em seguida, embarcaremos em uma “Abra” (táxi de 
água) para atravessar o canal, enquanto desfrutamos da 

3902  3902-B

Dubai, Abu Dhabi e Seychelles
9 - 11 dias / 2 -9 refeições     desde

 1.945$
de Mesquita de Jeque Zayed, uma das maiores mes-
quitas do mundo. A Mesquita está completamente re-
vestida em mármore e possui uma decoração formada 
por pedras semipreciosas que dão forma a imagens 
vegetais e formas geométricas. Seguiremos até o He-
ritage Village, um pequeno museu que recria as ativi-
dades diárias tradicionais da comunidade árabe antes 
do descobrimento do petróleo. A continuação, iremos 
à Corniche, para obter uma vista do skyline da cidade. 
Almoço em um restaurante local e regresso a Dubai. 
Acomodação. 

DIA 4 DUBAI   SEYCHELLES 
Café da manhã. Transfer ao aeroporto para pegar o avião 
para Seychelles (voo não incluído). Chegada e traslado ao 
hotel na praia escolhida. Acomodação. 
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3902-T - 3902-BT - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO

Temporadas
Iti. 3902-T Seychelles 5 noites Iti. 3902-BT Seychelles 7 noites
DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE

1 ao 5 Abril 2019 1.985 1.700 3.400 2.335 1.970 4.060
6 ao 30 Abril 2019 2.120 1.790 3.675 2.505 2.090 4.405
1 Maio ao 12 Julho 2019 1.945 1.660 3.245 2.295 1.930 3.900
13 Julho ao 29 Agosto 2019 2.080 1.745 3.520 2.465 2.050 4.250
30 Agosto ao 25 Setembro 2019 1.945 1.660 3.245 2.295 1.930 3.900
26 Setembro ao 22 Outubro 2019 2.020 1.730 3.420 2.365 2.000 4.080

3902-S - 3902-BS - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

Temporadas
Iti. 3902-S Seychelles 5 noites Iti. 3902-BS Seychelles 7 noites
DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE

1 ao 4 Abril 2019 2.695 3.240 4.715 3.465 4.235 6.150
5 ao 30 Abril 2019 2.930 3.550 5.180 3.790 4.670 6.800
1 Maio ao 5 Julho 2019 2.335 2.805 3.960 3.010 3.670 5.210
6 Julho ao 28 Agosto 2019 2.570 3.115 4.435 3.340 4.110 5.870
29 Agosto ao 21 Setembro 2019 2.335 2.805 3.960 3.010 3.670 5.210
22 ao 25 Setembro 2019 2.570 3.115 4.435 3.340 4.110 5.870
26 Setembro ao 22 Outubro 2019 2.715 3.260 4.750 3.485 4.255 6.185

3902-L - 3902-BL - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

Temporadas
Iti. 3902-L Seychelles 5 noites Iti. 3902-BL Seychelles 7 noites
DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE

1 ao 30 Abril 2019 3.090 2.790 4.950 3.980 3.565 6.415
1 ao 15 Maio 2019 2.875 2.635 4.505 3.670 3.350 5.780
16 Maio ao 4 Julho 2019 2.720 2.500 4.160 3.515 3.215 5.440
5 Julho ao 25 Setembro 2019 2.955 2.655 4.630 3.845 3.430 6.095
26 Setembro ao 22 Outubro 2019 3.100 2.805 4.920 3.990 3.580 6.385

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Assistência de língua hispana ao chegar no aeroporto.
·  Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 
·  8 / 10 pernoites nos hotéis indicados ou similares em função 
do itinerário escolhido.

·  Refeições segundo itinerário. En Seychelles, Tentação e 
Seleção em Acomodação e Café da manhã e Luxo em Media 
Pensão. 

·  Visitas indicadas no itinerário com guias de língua hispana, 
exceto o safari 4x4 que se realizará com motorista-guia de 
língua inglesa.

·  Entrada aos monumentos indicados no itinerário.
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
· Voo Dubai-Seychelles não incluído.
·  Possibilidade de agregar noites extras em Seychelles, 
melhorar o tipo de quarto e ampliar o regime de pensão. 
Também existe a possibilidade de trocar o hotel de 
Seychelles. Por favor consultar.

·  O restaurante Al Dawaar permanecerá fechado às Sextas-
feiras. Quando o almoço coincida com esse dia, se substituirá 
por outro restaurante.

·  Ver notas em páginas75, 305 e 306.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Dubai Ibis Jumeirah 3* (Tentação) 
 Wyndam Dubai Marina 4* (Seleção) 
 Bonningon Jumeiah Lakes Towers 5* (Luxo)
Seychelles Double Tree Allamanda (King Deluxe Ocean V.) 4* (Tentação) 
 Kempinski (Hill View Room) 5* (Seleção) 
 Constance Ephelia (Junior Suite)  5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

DIA 5 SEYCHELLES 
Café da manhã. Dia livre em Seychelles, arquipélago ba-
nhado pelo Índico e abençoado por algumas das praias 
mais bonitas do planeta. Desfrute das belas paisagens, 
apreciar a flora e fauna local; praticar snorkel ou mer-
gulho para ver o mundo sob o mar; caminhar pelas flo-
restas centenárias com suas espécies únicas de animais, 
contemplando os exóticos papagaios pretos e as famosas 
palmeiras Coco de Mer ou as tartarugas terrestres gigan-
tes. Seychelles é um destino exclusivo, bonito e cativante 
para desfrutar da grande beleza da natureza no seu esta-
do puro. Acomodação. 

DIA 6 SEYCHELLES 
Café da manhã. Dia livre nesta ilha de paisagens idílicas 
com praias de areia branca e fina e águas de cor turquesa. 
Acomodação. 

DÍAS 7 E 8 SEYCHELLES 
Café da manhã. Dias livres nestas ilhas que podem ser 
aproveitados para fazer excursões opcionais para conhe-
cer estas ilhas fantásticas com suas praias paradisíacas 
ou para desfrutar das magnificas instalações do hotel. 
Acomodação.

SAÍDAS
Diárias.

DIA 9 SEYCHELLES
Café da manhã. Dia livre até o horário do traslado ao ae-
roporto. Fim dos nossos serviços. ■

FINALIZAÇÃO DO ITINERÁRIO 3902

DÍAS 9 E 10 SEYCHELLES  
Café da manhã. Dias livre em Seychelles para desfrutar 
de suas praias paradisíacas e de magnificas instalações do 
hotel. Acomodação. 

DIA 11 SEYCHELLES
Café da manhã. Dia livre até o horário do traslado ao ae-
roporto. Fim dos nossos serviços. ■ 

FINALIZAÇÃO DO ITINERÁRIO 3902-B
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DIA 1 MALDIVAS
Chegada no aeroporto internacional de Male e traslado ao 
hotel. Resto do dia livre. Acomodação.

DIA 2 MALDIVAS
Café da manhã. Dia livre no atol de sua escolha. Maldi-
vas está formada por 1.200 ilhas, repartidas ao longo de 
868 Km nas águas do Oceano Índico. Estes atoles corali-
nos são escolhidos como destino de viagem pela beleza 
espetacular das suas ilhas cobertas de vegetação e de 
suas praias de areia branca, rodeadas de água turquesa. 
Maldivas é um paraíso terrenal que oferece ao viajante um 
lugar único e exclusivo. Acomodação.

DIAS 3 AO 5 / 7 MALDIVAS
Café da manhã. Dias livres neste autentico paraíso para 
os amantes do mergulho e outros esportes aquáticos 
como o snorkel, onde os viajantes mais exigentes pode-
rão encontrar um lugar onde praticar essas atividades. 
Acomodação.

DIA 6 / 8 MALDIVAS 
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado ao 
aeroporto para pegar o avião à sua cidade de destino. Fim 
dos nossos serviços. ■

1

5

4

3

2

Anantara Veli e Anantara Dighu

Male

Me and You by Cocoon Maldives

Cocoon Maldives

Kuramathi Island Resort

Olhuveli Beach & Spa Resort

ILHAS MALDIVAS

Estâncias em Maldivas
SAÍDAS

Diárias.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas sem mínimo de pessoas.
·  Traslado aeroporto-hotel-aeroporto.
·  5 / 7 pernoites no regime indicado em cada hotel.
·  Seguro de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Os preços para o Programa de Lua de Mel e Programa 
Regular baseados com minimo 5 noites. No caso de adquirir 
noites adicionais ou descontar, os preços não são válidos. 
Consultar.

·  Os traslados são realizados pelo Resort de alojamento, 
portanto, ao chegar e recolher as bagagens, será necessário 
apresentar-se no guichê do Resort reservado ou à pessoa 
com Cartaz de recepção e o nome do Resort. Para o traslado 
de saída, o hotel coordena o horário, verificar no destino.

·  Não é possível o traslado em hidroavião nos voos que 
chegam após as 15:00 horas. Nesses casos será necessária 
uma noite extra em Male.

·  A restrição da bagagem no hidroavião é de 20 Kg por 
passageiro (incluindo 5 Kg como bagagem de mão com as 
seguintes medidas: 33 cm comprimento, 20 cm de largura e 
28 cm de altura).

NOTAS IMPORTANTES COMUNS
As cortesias para os noivos se aplicarão com um mínimo de 4  
pernoites e para viagens dentro dos 6 meses da data do 
casamento. O hotel solicitará a certidão de casamento na 
chegada.
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Situado na ilha Dhigufinolhu, no atol do Male sul, a 35 
minutos de lancha motora do aeroporto. Exclusivo e intimo 
resort, composto por duas ilhas idílicas: Dhigu e Veli, que 
combinam o encanto natural da ilha com as comodidades 
modernas, fazendo como que se sinta em casa. 
Anantara Veli: Conta com Overwater, com acesso direto 
ao mar, Deluxe Over Water Bungalôs e Deluxe Over Water 
Pool Bungalôs.
Anantara Dhigu: Com quartos Beach Villas e Over Water 
Suítes e 110 villas elegantes e Overwater Suites com um 

cuidado design e completamente equipados. Seus 5 
restaurantes oferecem uma ampla gama gastronômica e a 
possibilidade de compartilhar os 3 luxuosos restaurantes 
do seu “resort irmão”, Anantara Veli. 
Ambos hotéis compartilham as atividades recreativas: 
campos de tênis, badminton e vôlei, meditação e ioga 
na praia, centro de mergulho e esportes aquáticos, 
windsurfe, snorkel, esqui aquático, excursões privadas 
de iate, passeios de dhoni e lancha rápida e voos de 
monomotor.

Sunrise Beach Villa · H Anantara DhiguWater Villa · H Anantara Veli

1 Anantara Veli 5* / Anantara Dhigu 5* 
(Luxo)

H. Anantara Dhigu 5* (Luxo) Programa Noivos Programa Regular

Tipo de habitação Rég. Temporadas
5 noites 

em duplo
7 noites 

em duplo
N. Adicional 
em duplo

5 noites 
em duplo

7 noites 
em duplo

N. Adicional 
em duplo

5 noites 
em triplo

7 noites 
em triplo

N. Adicional 
em triplo

5 noites 
em single

7 noites 
em single

N. Adicional 
em single

Sunrise Beach Villa 
9263-N / 9263 MP

1 Abr - 7 Mai 3.440 4.385 815 3.440 4.385 815 3.090 3.920 725 6.505 8.390 1.635
8 Mai - 24 Jul 2.245 2.810 535 2.375 2.995 535 2.380 2.995 535 4.385 5.610 1.065
25 Jul - 31 Ago 2.475 3.105 600 2.625 3.310 600 2.545 3.205 575 4.865 6.245 1.195
1 - 23 Set 2.245 2.810 535 2.375 2.995 535 2.380 2.995 535 4.385 5.610 1.065
24 Set - 15 Dez 2.475 3.105 600 2.625 3.310 600 2.545 3.205 575 4.865 6.245 1.195

Sunset Pool Villa 
9263-A-N / 9263-A MP

1 Abr - 7 Mai 4.670 5.985 1.145 4.665 5.980 1.145 3.905 4.985 940 8.960 11.585 2.290
8 Mai - 24 Jul 2.940 3.710 735 3.120 3.960 735 2.875 3.640 665 5.865 7.545 1.460
25 Jul - 31 Ago 3.270 4.140 825 3.480 4.430 825 3.115 3.950 730 6.580 8.480 1.655
1 - 23 Set 2.940 3.710 735 3.120 3.960 735 2.875 3.640 665 5.865 7.545 1.460
24 Set - 15 Dez 3.270 4.140 825 3.480 4.430 825 3.115 3.950 730 6.580 8.480 1.655

Suplemento por pessoa e dia: Pensão Completa, 75 USD. 

H. Anantara Veli 5* (Luxo) Programa Noivos Programa Regular

Tipo de habitação Rég. Temporadas
5 noites 

em duplo
7 noites 

em duplo
N. Adicional 
em duplo

5 noites 
em duplo

7 noites 
em duplo

N. Adicional 
em duplo

5 noites 
em single

7 noites 
em single

N. Adicional 
em single

Overwater Bungalow 
9261-N / 9261 MP

1 Abr - 7 Mai 3.170 4.025 745 3.170 4.025 745 5.960 7.675 1.485
8 Mai - 24 Jul 2.205 2.755 525 2.340 2.940 525 4.295 5.500 1.045
25 Jul - 31 Ago 2.415 3.025 580 2.560 3.225 580 4.735 6.080 1.160
1 - 23 Set 2.205 2.755 525 2.340 2.940 525 4.295 5.500 1.045
24 Set - 15 Dez 2.415 3.025 580 2.560 3.225 580 4.735 6.080 1.160

Deluxe Over Water Bungalow 
9261-A-N / 9261-A MP

1 Abr - 7 Mai 3.895 4.975 940 3.895 4.975 940 7.415 9.580 1.875
8 Mai - 24 Jul 2.905 3.660 725 3.085 3.915 725 5.795 7.450 1.440
25 Jul - 31 Ago 3.225 4.080 815 3.425 4.365 815 6.480 8.350 1.630
1 - 23 Set 2.905 3.660 725 3.085 3.915 725 5.795 7.450 1.440
24 Set - 15 Dez 3.225 4.080 815 3.425 4.365 815 6.480 8.350 1.630

Suplemento por pessoa e dia: Pensão Completa, 75 USD.  
O hotel não há quartos Triplos. Ver preços quartos Triplos em Anantara Dighu.

  Presente de Noivos (comum aos dois hotéis): 
Massagem de 60 minutos para o casal, uma garrafa de 
champanhe, cesta de frutas e decoração na cama à chegada.
Nota: Crianças menores de 18 anos só podem ser acomoda-
das no Anantara Dhigu.
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Vista aérea · Hotel Kuramathi MaldivesWater Villa Jacuzzi · Hotel Kuramathi Maldives

Water Villa · Hotel OlhuveliPraia Deluxe Room · Hotel Olhuveli

Situado no atol de Aari, no pequeno atol de Rashoo, a 56 
km do aeroporto de Male e a uns 20 minutos de hidroavião 
(para voos que chegam em Maldivas das 6 às 10 horas o 
até as 16 horas e para voos que saem de Male das 9 às 14 
horas ou a partir das 17:30 horas, existe a possibilidade 
de que o traslado ao hotel se realize de lancha motora 
durante 90 minutos. O hotel conta com 290 quartos 
com 9 estilos diferentes: Beach Villas, Beach Villas com 
Hidromassagem, Water Villas com Hidromassagem, 
Water Villa with Pool e Pool Villas, entre outras. Conta 
com 9 restaurantes e 6 bares. Possui 2 piscinas, uma delas 
infinity pool, academia, spa e centro de mergulho.

  Presente de Noivos:
Com um mínimo de 4 noites: decoração de flores na cama, 
garrafa de vinho da casa e cesta de frutas na chegada.

Regime Todo Incluído Básico: Pensão completa em 
uma seleção de restaurantes assignados pelo hotel, 
refrigerantes e agua do frigobar, bebidas alcoólicas exceto 
primeiras marcas, chá e snacks pela tarde, das 15 às 17 
horas, equipamento de snorkel e windsurfe, visita à ilha de 
Rashoo (aldeia de pescadores) e um passeio de barca ao 
entardecer (ambas, 1 vez por estância).

Todo Incluído Select: Além do Tudo Incluído no “Tudo 
Incluído Básico”, inclui todos os restaurantes que o hotel 
dispõe (previa reserva), bebidas alcoólicas e seleção de 
vinhos internacionais.

Situado no atol sul a 45 minutos de lancha rápida do ae-
roporto de Male. 
O hotel está rodeado de uma vegetação tropical exube-
rante e de uma praia de areia fina e águas cristalinas do 
Oceano Índico. Esta ilha privativa dispõe de 164 quartos, 
4 restaurantes e 3 bares, 2 piscinas infinity, spa academia, 
Wi-Fi gratuito, etc.
Todos os quartos estão equipados com ar condicionado, 
frigobar, cofre, televisão via satélite com reprodutor DVD, 
etc.
Olhuveli Beach and Resort oferece um dos melhores aloja-
mentos com instalações excelentes nas Maldivas.

  Presente de Noivos:
Cesta de frutas e garrafa de vinho à chegada. Um café da 
manhã no quarto e um jantar romântico para o casal (uma 
vez durante a hospedagem).
Crédito de 50 USD no Resort Spa para o casal.

3 Kuramathi Maldives 4* 
(Seleção)

H. Kuramathi Island Resort 4* (Seleção) Programa Noivos e Programa Regular

Tipo de habitação Rég. Temporadas
5 noites 

em duplo
7 noites 

em duplo
N. Adicional 
em duplo

5 noites 
em triplo

7 noites 
em triplo

N. Adicional 
em triplo

5 noites 
em single

7 noites 
em single

N. Adicional 
em single

Beach Villa
9266-N / 9266 PC

1 - 30 Abr 2.975 3.910 470 2.750 3.595 425 5.010 6.760 875
1 Mai - 12 Jul 2.100 2.505 290 1.960 2.345 265 3.245 3.885 520
13 Jul - 24 Out 2.360 2.825 350 2.200 2.630 310 3.775 4.520 625

Water Villa Jacuzzi
9266-W-N / 9266-W PC

1 - 30 Abr 4.725 6.360 815 4.325 5.805 740 8.495 11.645 1.570
1 Mai - 12 Jul 3.250 3.990 625 3.005 3.685 560 5.490 6.795 1.185
13 Jul - 24 Out 3.495 4.295 685 3.230 3.960 620 5.990 7.415 1.310

Suplemento por pessoa e dia: Todo Incluído Básico, 80 USD; e Todo Incluído Select, 130 USD.

H. Olhuveli Beach & Resort 4* (Seleção) Programa Noivos e Programa Regular

Tipo de habitação Rég. Temporadas
5 noites 

em duplo
7 noites 

em duplo
N. Adicional 
em duplo

5 noites 
em triplo

7 noites 
em triplo

N. Adicional 
em triplo

5 noites 
em single

7 noites 
em single

N. Adicional 
em single

Deluxe Room
9260-N / 9260 TI

1 - 9 Abr 2.195 2.935 370 2.005 2.670 335 3.225 4.380 575
10 Abr - 15 Mai 1.980 2.635 330 1.860 2.470 305 2.800 3.780 495
16 Mai - 14 Jul 1.685 2.225 270 1.665 2.195 265 2.205 2.960 375
15 Jul - 31 Ago 1.980 2.635 330 1.860 2.470 305 2.800 3.780 495
1 - 23 Set 1.685 2.225 270 1.665 2.195 265 2.205 2.960 375
24 Set - 24 Out 2.195 2.935 370 2.005 2.670 335 3.225 4.380 575

Deluxe Water Villa
9260-A-N / 9260-A TI

1 - 9 Abr 2.835 3.830 500 2.430 3.270 415 4.510 6.170 830
10 Abr - 15 Mai 2.520 3.395 435 2.225 2.980 380 3.885 5.305 705
16 Mai - 14 Jul 2.290 3.070 390 2.065 2.755 345 3.410 4.645 615
15 Jul - 31 Ago 2.520 3.395 435 2.225 2.980 380 3.885 5.305 705
1 - 23 Set 2.290 3.070 390 2.065 2.755 345 3.410 4.645 615
24 Set - 24 Out 2.835 3.830 500 2.430 3.270 415 4.510 6.170 830

2 Olhuveli Beach & Spa Resort 4* 
(Seleção)
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Localizado no atol de Lhaviyani, a apenas 30 minutos de hi-
droavião do aeroporto de Male.
O Resort é elegante e moderno, projetado pela famosa em-
presa italiana lago. Combina design e luxo estético com hos-
pitalidade em uma ilha tropical de beleza exuberante, ofere-
cendo aos seus hóspedes um espírito de bem-estar. 
O Resort tem 150 vilas e suites e todas têm ar condicionado, 
TV de tela plana, frigobar, instalações para chá e café, etc.
Possui 3 restaurantes e 2 bares, Spa, centro de esportes aquá-
ticos e centro de mergulho, clube para crianças e academia.
Acesso a wifi gratuito no hotel.

  Presente de Noivos:
Uma garrafa de vinho, chocolates e um jantar romântico 
para dois durante a hospedagem.
Meia Pensão Plus: café da manhã e jantar com bebidas 
durante as refeições (incluindo água, refrigerantes, vinho 
da casa, cerveja, chá e café).

H. Cocoon Maldives 5* (Luxo) Programa Noivos e Programa Regular

Tipo de habitação Rég. Temporadas
5 noites 

em duplo
7 noites 

em duplo
N. Adicional 
em duplo

5 noites 
em triplo

7 noites 
em triplo

N. Adicional 
em triplo

5 noites 
em single

7 noites 
em single

N. Adicional 
em single

Beach Villa 
9268-N / 9268 MP

1 - 30 Abr 2.185 2.810 310 1.975 2.515 270 2.810 3.675 435
1 Mai - 24 Jul 1.990 2.270 270 1.850 2.100 245 2.530 2.920 380
25 Jul - 24 Out 2.185 2.495 310 1.975 2.515 270 2.810 3.675 435
25 Out - 15 Dez 2.380 3.080 350 2.125 2.720 295 3.140 4.120 490

Lagoon Villa 
9268-A-N / 9268-A MP

1 - 30 Abr 3.155 3.665 505 2.625 3.420 400 4.165 4.885 705
1 Mai - 24 Jul 2.965 3.435 465 2.495 2.875 375 3.895 4.555 650
25 Jul - 24 Out 3.155 3.665 505 2.625 3.030 400 4.165 5.580 705
25 Out - 15 Dez 3.350 4.435 540 2.775 3.625 425 4.440 5.960 760

Suplemento por pessoa e dia: Pensão Completa, 55 USD; e Todo Incluído, 95 USD.

Lagoon Villa · Hotel Cocoon Maldives

Panorâmica · Hotel You & Me

Praia hotel Cocoon Maldives · Maldivas

Manta Villa · Hotel You & Me

5 You & Me by Cocoon 5* 
(Luxo Plus)

Situado no recife de Raa, no norte das Maldivas, a 45 minutos 
em hidroavião do aeroporto de Male.
You & Me é um novo complexo de 5 estrelas, dirigido apenas 
a adultos, como casais, amigos, etc. Conta com 111 quartos: 
96 overwater e 15 na praia, todas elas com a possibilidade de 
ter vista para o amanhecer, atardecer ou praia. Em relação à 
restauração You & Me by Cocoon apresenta um conceito de 
variedade, no qual os hóspedes em regime de Meia Pensão, 
Pensão Completa e Tudo Incluído, podem almoçar e jantar 
em qualquer um dos restaurantes à la carte ou no restaurante 
principal, com uma oferta variada de opções gastronómicas. 
Inclui uma seleção de bebidas gratuitas durante o almoço 
e jantar. O hotel dispõe de 5 restaurantes, destacando-se o 
Restaurante H2O, que está totalmente submerso o que lhe 
permite jantar debaixo de água.
O hotel conta além do Spa, um centro de desportos aquáti-
cos, centro de mergulho, ginásio, piscina, etc. 

  Presente de Noivos:
Com um minimo de 5 noites, uma garrafa de vinho, choco-
late no quarto à chegada e upgrade na tipologia de quarto 
atribuída (mediante disponibilidade)

H. You & Me by Cocoon 5* (Luxo) Programa Noivos e Programa Regular

Tipo de habitação Rég. Temporadas
5 noites 

em duplo
7 noites 

em duplo
N. Adicional 
em duplo

5 noites 
em triplo

7 noites 
em triplo

N. Adicional 
em triplo

5 noites 
em single

7 noites 
em single

N. Adicional 
em single

Manta Villa 
9272-N / 9272 AD

1 - 30 Abr 2.260 2.885 310 2.130 2.705 285 2.575 3.320 375
1 Mai - 24 Jul 1.875 2.115 235 1.870 2.115 235 2.110 2.395 280
25 Jul - 24 Out 2.260 2.585 310 2.130 2.430 285 2.575 2.955 375
25 Out - 15 Dez 2.650 3.425 390 2.390 3.070 340 3.035 3.975 470

Beach Suite Pool 
9272-W-N / 9272-W AD

1 - 30 Abr 2.845 3.700 425 2.520 3.270 365 3.270 4.295 510
1 Mai - 24 Jul 2.460 2.820 350 2.260 2.810 310 2.810 3.235 415
25 Jul - 24 Out 2.845 3.285 425 2.520 3.270 365 3.270 3.795 510
25 Out - 15 Dez 3.235 4.245 505 2.780 3.740 415 3.740 4.950 605

Suplemento por pessoa e dia: Meia Pensão Plus, 95 USD; Pensão Completa Plus, 150 USD e Todo Incluído, 225 USD. 

4 Cocoon Maldives 5* 
(Luxo)
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5 7o
Male

ILHAS MALDIVAS
EMIRADOS ÁRABES

Dubai
4

Banco de areia · Maldivas

ITI 3904 / 3904-B

Panorâmica ao entardecer · Dubai

tamos da espetacular vista. Ao desembarcar, continua-
mos para o exótico e aromático Souk das especiarias e 
de Ouro, dos mais conhecidos no mundo. Também nos 
deteremos para fotografar outro dos edifícios importan-
tes de Dubái o hotel Burj Al Arab. Fim da visita. No início 
da tarde, realizaremos um safári (motorista em inglês) 
para conhecer o verdadeiro deserto e as dunas de Dubai 
em um 4x4, com paradas para fotografar e observar o 
pôr do sol. A excursão continuará até chegar ao tradicio-
nal acampamento árabe, onde nos oferecerão um Jantar 
(churrasco), sob as estrelas, com entretenimento ao vivo 
para desfrutar de uma noite animada, com dança do 
ventre. Retorno ao hotel e Acomodação. 

DIA 3 DUBAI (Abu Dhabi) MP 
Café da manhã. Saída para Abu Dhabi. Visita da Grande 

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS

DIA 1 DUBAI 
Chegada no aeroporto. Após a passagem pelo controle 
de passaportes e à saída do aeroporto, encontro com 
nosso assistente. Traslado ao hotel. Restante do dia livre. 
Acomodação. 

DIA 2 DUBAI (Safári 4x4) MP 
Café da manhã. Visita à cidade, começamos o bairro de 
Bastakia com as antigas casas dos comerciantes, gale-
rias, restaurantes e cafés, continuando a visita ao Museu 
de Dubai na antiga fortaleça de Al-Fahdi onde temos 
uma visão da vida em Dubai nos tempos anteriores ao 
petróleo. Em seguida, embarcaremos em uma “Abra” 
(táxi de água) para atravessar o canal, enquanto desfru-

3904  3904-B

Dubai, Abu Dhabi e Maldivas
9 - 11 dias / 2 - 16 refeições     desde

 2.090$
Mesquita de Jeque Zayed, uma das maiores mesquitas 
do mundo. A Mesquita está completamente revestida 
em mármore e possui uma decoração formada por pe-
dras semipreciosas que dão forma a imagens vegetais e 
formas geométricas. Seguiremos até o Heritage Village, 
um pequeno museu que recria as atividades diárias tra-
dicionais da comunidade árabe antes do descobrimen-
to do petróleo. A continuação, iremos à Corniche, para 
obter uma vista do skyline da cidade. Almoço em um 
restaurante local e regresso a Dubai. Acomodação. 

DIA 4 DUBAI   MALDIVAS 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião 
para Maldivas (voo não incluído, ver “Observações” para 
as restrições no horário de chegada). Chegada e traslado 
ao hotel da praia escolhida. Acomodação. 
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3904-T - 3904-BT - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO

Temporadas
Iti. 3904-T Maldivas 5 noites Iti. 3904-BT Maldivas 7 noites

DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 6 Abril 2019 2.640 2.445 3.890 3.380 3.105 5.045
7 ao 30 Abril 2019 2.430 2.300 3.465 3.085 2.905 4.445
1 ao 12 Maio 2019 2.385 2.255 3.305 3.040 2.865 4.290
13 Maio ao 11 Julho 2019 2.090 2.060 2.715 2.630 2.590 3.470
12 Julho ao 28 Agosto 2019 2.385 2.255 3.305 3.040 2.865 4.290
29 Agosto ao 20 Setembro 2019 2.090 2.060 2.715 2.630 2.590 3.470
21 Setembro ao 21 Outubro 2019 2.675 2.475 3.910 3.410 3.135 5.065

3904-S - 3904-BS - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

Temporadas
Iti. 3904-S Maldivas 5 noites Iti. 3904-BS Maldivas 7 noites

DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 ao 27 Abril 2019 3.565 3.335 5.955 4.505 4.175 7.705
28 ao 30 Abril 2019 2.695 2.545 4.190 3.100 2.930 4.830
1 ao 15 Maio 2019 2.570 2.420 3.910 2.975 2.805 4.550
16 Maio ao 9 Julho 2019 2.570 2.420 3.910 2.975 2.805 4.550
10 Julho ao 25 Setembro 2019 2.830 2.655 4.440 3.290 3.090 5.185
26 Setembro ao 21 Outubro 2019 2.975 2.805 4.755 3.435 3.235 5.495

3904-L - 3904-BL - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

Temporadas
Iti. 3904-L Maldivas 5 noites Iti. 3904-BL Maldivas 7 noites

DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE
1 Abril ao 4 Maio 2019 3.850 3.735 7.050 4.700 4.565 8.765
5 ao 15 Maio 2019 3.015 3.025 5.385 4.655 3.640 6.595
16 Mai ao 21 Jul + 29 Ago ao 20 Set 2.860 2.890 5.045 4.500 3.505 6.250
22 ao 28 Julho + 21 ao 25 Setembro 2019 3.080 3.050 5.485 3.745 3.715 6.830
26 Set ao 25 Out + 4 a 12 Nov 2019 3.225 3.200 5.775 3.890 3.860 7.120
26 Outubro ao 3 Novembro 2019 3.495 3.470 6.350 4.160 4.130 7.690
13 ao 29 Novembro 2019 3.515 3.490 6.380 4.180 4.150 7.720
30 Novembro ao 12 Dezembro 2019 3.225 3.200 5.775 3.890 3.860 7.120

Anantara Veli não tem habitações Triplos. O preço de Triplo corresponde com o preço da habitação Sunrise Beach Villa de Anantara 
Dhigu.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Assistência de língua hispana na chegada no aeroporto.
·  Traslados segundo itinerário. Nas Maldivas, os traslados 
aeroporto-hotel-aeroporto se realizarão de lancha motora 
no Tentação e Luxo e de hidroavião ou lancha motora no 
Seleção.

·  8 / 10 pernoites nos hotéis indicados ou similares em função 
do itinerário escolhido.

·  Refeições conforme itinerário. Em Maldivas: Tentação em 
Tudo Incluído, Seleção em Pensão Completa e Luxo com 
café da manhã. 

·  Visitas indicadas no itinerário com guias de língua hispana, 
exceto o safari 4x4, que será realizado com motorista-guia 
de língua inglesa.

·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Voo Dubai-Maldivas não incluido.
·  No Seleção, se deseja o traslado de hidroavião, é 
imprescindível que o voo chegue nas Maldivas antes das 15 
horas (primeiro serviço de traslado aeroporto-hotel às 10:30 
horas e às 16:30 horas; hotel-aeroporto às 06:00 horas e às 
14:30 horas).

·  Não opera em Produto Luxo do 18 ao 26 Outubro e do 20 ao 
30 Novembro.

·  Ver notas em páginas 75, 305 e 312.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Dubai Ibis Jumeirah 3* (Tentação) 
 Wyndam Dubai Marina 4* (Seleção) 
 Bonningon Jumeiah Lakes Towers 5* (Luxo)
Maldivas Olhuveli Beach & Spa Resort (Deluxe Room) 4* (Tentação) 
 Kuramathi Island Resort (Beach Villa) 4* (Seleção) 
 Anantara Veli (Overwater Bungalow) 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

NOTA IMPORTANTE: No Seleção, se deseja o traslado de 
hidroavião, é imprescindível que o voo chegue nas Maldi-
vas antes das 15 horas (primeiro serviço de traslado aero-
porto-hotel às 10:30 horas e às 16:30 horas; hotel-aeropor-
to às 06:00 horas e às 14:30 horas).  

DIA 5 MALDIVAS 
Café da manhã. Dia livre em Maldivas, provavelmente o 
país mais peculiar de todo o planeta. Formada por umas 
1.200 ilhas, espalhadas ao longo dos 868 Km nas águas 
do oceano Índico, esses atóis coralinos são escolhidos 
como destino de viagem pela beleza espetacular de 
suas ilhas cobertas e vegetação e suas praias de areia 
branca, rodeado de águas turquesa. Maldivas é um re-
manso de paz que te embriagará pela tranquilidade, 
descanso e privacidade nos seus resorts de alta quali-
dade. Acomodação. 

DIA 6 MALDIVAS 
Café da manhã. Dia livre nesse autentico paraíso para os 
amantes do mergulho e outros esportes aquáticos, como o 
snorkel, onde os viajantes mais exigentes poderão encon-
trar um lugar onde praticar essas atividades. Acomodação. 

SAÍDAS
Diárias.

DÍAS 7 E 8 MALDIVAS 
Café da manhã. Dias livres que podem ser aproveitados 
para desfrutar das praias maravilhosas de areia branca, 
águas turquesa e de instalações fantásticas do hotel. 
Acomodação. 

DIA 9 MALDIVAS
Café da manhã. Dia livre até o horário do traslado ao ae-
roporto. Fim dos nossos serviços. ■

FINALIZAÇÃO DO ITINERÁRIO 3904

DÍAS 9 Y 10 MALDIVAS 
Café da manhã. Dias livres nas Maldivas para desfrutar das 
praias paradisíacas e das instalações magnificas do hotel. 
Acomodação.

DIA 11 MALDIVAS
Café da manhã. Dia livre até o horário do traslado ao ae-
roporto. Fim dos nossos serviços. ■

FINALIZAÇÃO DO ITINERÁRIO 3904-B
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1

2

3

Denpansar

Sadara Boutique Beach Resort
Melia Bali

Anantara Seminyak

ISLA DE BALI

DIA 1 BALI
Chegada ao aeroporto internacional de Denpasar e trasla-
do ao hotel. Resto do dia livre. Acomodação. 

DIA 2 PRAIA DE BALI 
Café da manhã. Manhã livre. Pela tarde, saída para o Tem-
plo de Men gwi, o templo da família real de Taman Ayun. 
Continuação para a floresta dos macacos de Alas Kedaton. 
No horário do pôr do sol, chegaremos ao Templo de Tanah 
Lot, um templo situado em uma rocha rodeada pelo mar. 
Traslado ao hotel. Acomodação.

DIAS 3 AO 4 PRAIA DE BALI
Café da manhã. Dias livres nesta ilha cativante. A hospi-
talidade calorosa de Bali lhe cativará irremediavelmente. 
A ilha está repleta de reservas naturais, vulcões, templos, 
uma flora e fauna únicas, de tradições e costumes ances-
trais. Bali é magia e sua hospitalidade acolhedora e suas 
praias paradisíacas e recifes de coral, o convertem em um 
destino que nenhum viageiro esquecerá. Acomodação.

DIA 5 PRAIA DE BALI
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado ao 
aeroporto para pegar o avião para a sua cidade de desti-
no. Fim dos nossos serviços. ■

Estâncias em Bali
SAÍDAS

Diárias.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas sem mínimo de pessoas.
·  Assistência na chegada no aeroporto.
·  Traslados aeroporto-hotel-aeroporto em linha regular.
·  4 pernoites no regime indicado em cada hotel.
·  Visita de meio dia ao templo mais belo e fotografado de 
toda a ilha, Tanah Lot, com guia local de língua hispana. 
Traslados incluídos.

·  Seguro de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  As cortesias dos noivos se aplicarão com um mínimo de 
4 noites de estancia e para viagens dentro dos 6 meses 
da data do casamento. O hotel solicitará a certidão de 
casamento na chegada.

·  Ver mais hotéis no nosso site www.specialtours.com.

EXCURSÕES OPCIONAIS
·  Templo de Besakih (dia inteiro): 75 USD.
·  Catamarã à Ilha Lembongan com almoço (dia inteiro): 
155 USD.

·  Passeio de elefante de 30 minutos com almoço: 115 USD.
Importante:  Os preços são por pessoa e incluem traslados de 

ida e volta do hotel.
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H. Sadara Boutique Beach R. 4* (Seleção) Programa Noivos e Programa Regular

Tipo de habitação Rég. Temporadas
4 noites 

em duplo
N. Adicional 
em duplo

4 noites 
em triplo

N. Adicional 
em duplo

4 noites 
em single

N. Adicional 
em duplo

Classic 
9200-S AD

1 Abr - 23 Jun 385 85 375 85 645 160
24 Jun - 31 Ago 415 105 395 105 705 210
1 Set - 16 Dez 385 85 375 85 645 160
17 Dez 2018 - 5 Jan 2020 550 135 490 135 965 265
6 Jan - 28 Mar 2020 385 85 375 85 645 160

Localizado na costa de Nusa Dua, na praia de Tanjung Beña. 
O Resort tem 80 quartos em estilo elegante e design balinês. 
Todos têm ar condicionado, TV de tela plana de 32 polega-
das, cofre, mini-bar e varanda ou terraço para apreciar a vis-
ta do jardim ou do mar, acesso Wi-Fi gratuito nos quartos e 
áreas comuns do hotel.
O hotel também possui 3 restaurantes com cozinha inter-
nacional variada, um restaurante e um bar de praia, piscina 
exterior, spa, etc.
O resort é caracterizado pela hospitalidade de seus hóspedes 
e pela atmosfera de tranquilidade e relaxamento em cada um 
dos seus cantos. 

  Presente de Noivos:
Decoração de flores na cama à chegada. Banheiro român-
tico com pétalas de flores no quarto (1 vez durante a es-
tadia).

H. Anantara Seminyak 5* (Luxo Plus) Programa Noivos e Programa Regular

Tipo de habitação Rég. Temporadas
4 noites 

em duplo
N. Adicional 
em duplo

4 noites 
em triplo

N. Adicional 
em duplo

4 noites 
em single

N. Adicional 
em duplo

Suite Room
9200-LP AD

1 Abr - 8 Jul 1.250 255 980 190 2.300 505
9 Jul - 31 Ago 1.665 355 1260 260 3.140 705
1 Set - 24 Out 1.250 255 980 190 2.300 505

Situado na região de Seminyak. Este complexo de suítes 
oferece um enfoque de design totalmente contemporâneo 
misturado com a cultura balinesa e da Indonésia. Todos 
os quartos oferecem vistas à piscina ou ao Oceano 
Índico, amplos terraços e banheiras inimitáveis de 
hidromassagem. Além disso, seus 59 quartos dispõem de 
TV de plasma via satélite, internet de banda larga (custo 
extra), reprodutor DVD Bose, base para Ipod, máquina de 
café expresso, cofre, etc.
O hotel conta com uma infinity pool com hidromassagem, 
3 restaurantes, spa e centro de esportes aquáticos para 

praticar surf e windsurfe. Destaque para seu terraço SOS 
no último andar do hotel com música e Dj para desfrutar 
do pôr do sol mais espetacular de Sminyak.

  Presente de Noivos:
Um masagem para o casal de 60 minutos (uma vez por 
estância) e detalhe de noivos à chegada. 

1 Sadara Boutique Beach Resort 4* 
(Seleção)

3 Anantara Seminyak Bali Resort & Spa 5* 
(Luxo Plus)

Infinity Pool · H Anantara Seminyak

H. Melia Bali 5* (Luxo) Programa Noivos e Programa Regular

Tipo de habitação Rég. Temporadas
4 noites 

em duplo
N. Adicional 
em duplo

4 noites 
em triplo

N. Adicional 
em duplo

4 noites 
em single

N. Adicional 
em duplo

Guest Room
9200-L AD

1 Abr - 11 Jul 580 105 580 95 1.070 210
12 Jul - 31 Ago 705 135 665 115 1.320 265
1 Set - 23 Dez 580 105 580 95 1.070 210
24 - 26 Dez 895 175 790 145 1.695 360
27 - 31 Dez 1.100 175 1000 145 1.905 360
1 - 3 Jan 2020 895 175 790 145 1.695 360
4 Jan - 25 Mar 2020 580 105 580 95 1.070 210

Situado no litoral de Nusa Dua. Este complexo localizado em 
frente ao mar, é um santuário único de beleza exótica e con-
forto para desfrutar de uma estancia de sonhos. A arquitetura 
tropical com jardins e espaços que reflexam a essência de 
Bali. O hotel conta com 494 luxuosos quartos de estilo con-
temporâneo que contam com terraço, A/C de controle indivi-
dual, TV via satélite, Wi-Fi grátis em todo o complexo, facilida-
des para chá e café, frigobar, cofre, secador de cabelo, etc. O 
hotel conta com funcionários multilíngues, salão de beleza e 
spa, centro fitness, quadras de tênis, badminton e pádel.

  Presente de Noivos:
Frutas e flores à chegada, detalhe especial noivos, 30 mi-
nutos de masaje de boas-vindas para o casal e 10% de 
desconto no Spa do hotel.

2 Melia Bali 5* 
(Luxo)

Piscina · H Meliá Bali

Vista aérea · Hotel Sadara Boutique

Classic Room · Hotel Sadara Boutique
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BALI

Denpansar

EMIRADOS ÁRABES

Dubai

4

4

Amanhecer na praia · Bali

ITI 3906

3906

Dubai, Abu Dhabi e Bali
9 dias / 2 refeições     desde

 760$
Dubai na antiga fortaleça de Al-Fahdi onde temos uma 
visão da vida em Dubai nos tempos anteriores ao petró-
leo. Em seguida, embarcaremos em uma “Abra” (táxi de 
água) para atravessar o canal, enquanto desfrutamos da 
espetacular vista. Ao desembarcar, continuamos para o 
exótico e aromático Souk das especiarias e de Ouro, dos 
mais conhecidos no mundo. Também nos deteremos para 
fotografar outro dos edifícios importantes de Dubái o ho-
tel Burj Al Arab. Fim da visita. No início da tarde, realiza-
remos um safári (motorista em inglês) para conhecer o 
verdadeiro deserto e as dunas de Dubai em um 4x4, com 
paradas para fotografar e observar o pôr do sol. A excur-

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS

DIA 1 DUBAI 
Chegada no aeroporto. Após a passagem pelo controle 
de passaportes e à saída do aeroporto, encontro com 
nosso assistente. Traslado ao hotel. Restante do dia livre. 
Acomodação. 

DIA 2 DUBAI (Safári 4x4) MP 
Café da manhã. Visita à cidade, começamos o bairro de 
Bastakia com as antigas casas dos comerciantes, galerias, 
restaurantes e cafés, continuando a visita ao Museu de 

são continuará até chegar ao tradicional acampamento 
árabe, onde nos oferecerão um Jantar (churrasco), sob 
as estrelas, com entretenimento ao vivo para desfrutar 
de uma noite animada, com dança do ventre. Retorno ao 
hotel e Acomodação. 

DIA 3 DUBAI (Abu Dhabi) MP 
Café da manhã. Saída para Abu Dhabi. Visita da Grande 
Mesquita de Jeque Zayed, uma das maiores mesquitas 
do mundo. A Mesquita está completamente revestida 
em mármore e possui uma decoração formada por pe-
dras semipreciosas que dão forma a imagens vegetais e 

Mesquita Sheikh Zayed · Abu Dhabi
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Cultivos de arroz · Bali

3906 - PREÇOS EM USD POR PAX LUXO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLE SINGLE
1 ao 30 Abril 2019 1.905 1.620 3.370
1 ao 15 Maio 2019 1.925 1.620 3.390
16 Maio ao 5 Julho 2019 1.770 1.485 3.045
6 Julho 2019 ao 28 Agosto 2019 2.185 1.770 3.890
29 Agosto ao 25 Setembro 2019 1.770 1.485 3.045
26 Setembro ao 21 Outubro 2019 1.915 1.635 3.340
Consultar preços desde 21 Outubro em www.specialtours.com.
Não opera do 18 ao 26 Outubro e do 20 ao 30 Novembro.
Preços não válidos do 16 Dezembro ao 1 Janeiro, consultar.

3906 - PREÇOS EM USD POR PAX SELEÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLE SINGLE
1 ao 30 Abr + 9 Jul ao 28 Ago 2019 1.175 1.165 2.020
1 Mai ao 8 Jul + 29 Ago ao 25 Set 2019 1.050 1.040 1.735
26 Set ao 12 Nov + 30 Nov ao 19 Dec 2019 1.195 1.185 2.050
13 ao 29 Novembro 2019 1.485 1.475 2.650
4 Janeiro ao 22 Março 2020 1.260 1.250 2.140
Não opera do 26 Outubro ao 3 Novembro + 20 Dezembro ao 3 
Janeiro + 25 Janeiro ao 3 Fevereiro + 15 ao 25 Fevereiro.
Preços não válidos do 16 Dezembro ao 1 Janeiro, consultar.

3906 - PREÇOS EM USD POR PAX TENTAÇÃO

TEMPORADAS DUPLO TRIPLE SINGLE
1 ao 30 Abril 2019 830 810 1.310
1 Maio ao 25 Setembro 2019 790 770 1.155
26 Setembro ao 12 Novembro 2019 865 840 1.330
13 ao 29 Novembro 2019 + 3 Janeiro 2020 1.100 1.080 1.745
30 Novembro ao 13 Dezembro 2019 865 840 1.330
14 ao 19 Dezembro 2019 1.030 955 1.655
4 Janeiro ao 25 Março 2020 935 915 1.425
Não opera do 20 Dezembro ao 2 Janeiro + 25 Janeiro ao 3 
Fevereiro + 15 ao 25 Fevereiro.
Preços não válidos do 16 Dezembro ao 1 Janeiro, consultar.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas com um mínimo de 2 pessoas.
·  Assistência de língua hispana na chegada no aeroporto.
·  Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
·  7 pernoites nos hotéis indicados ou similares.
·  Refeições segundo itinerário.
·  Visitas indicadas no itinerário com guias de língua hispana, 
exceto o safari 4x4 que se realizará com motorista-guia de 
língua inglesa.

·  Entradas aos monumentos indicados no itinerário.
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Possibilidade de contratar noites extras em Bali, melhorar o 
tipo de quarto e ampliar o regime de pensão. Também existe 
a possibilidade de trocar o hotel de Bali. Por favor consultar.

·  Não opera em Produto Luxo do 18 ao 26 Outubro e do 20 ao 
30 Novembro. 

·  Preços não válidos desde o 16 Dezembro ao 1 Janeiro 2020. 
Consultar.

·  Ver notas em páginas 75, 305 e 324.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME CATEGORIA
Dubai Howard Jhonson Bur Dubai 3* (Tentação) 
 Wyndam Dubai Marina 4* (Seleção) 
 Bonningon Jumeiah Lakes Towers 5* (Luxo)
Bali  Sadara Boutique 4* (Tentação) 
 Meliá Bali 4* (Seleção) 
 Anantara Seminyak 5* (Luxo)
Hotéis alternativos disponíveis em www.specialtours.com.

formas geométricas. Seguiremos até o Heritage Village, 
um pequeno museu que recria as atividades diárias tra-
dicionais da comunidade árabe antes do descobrimento 
do petróleo. A continuação, iremos à Corniche, para obter 
uma vista do skyline da cidade. Almoço em um restauran-
te local e regresso a Dubai. Acomodação.

DIA 4 DUBAI   BALI 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião 
para Bali, na Ilha dos Deuses (voo não incluído). Chegada 
e traslado ao hotel na praia escolhida. Acomodação. 

DIA 5 PRAIA DE BALI 
Café da manhã. Manhã livre. Pela tarde, saída para o Tem-
plo de Men gwi, o templo da família real de Taman Ayun. 
Continuação para a floresta dos macacos de Alas Keda-
ton. No horário do pôr do sol, chegaremos ao Templo de 
Tanah Lot, um templo situado em uma rocha rodeada pelo 
mar. Jantar no restaurante The Ocean. Traslado ao hotel. 
Acomodação. 

SAÍDAS
Diárias.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·  Visita meio dia com guia de língua hispana ao Templo de 
Megwi e Tanah Lot, o templo situado em uma rocha sobre o 
mar. Tanah Lot é o lugar mais fotografado de Bali.

DIA 6 PRAIA DE BALI
Café da manhã. Dia livre na ilha de Bali, onde os viageiros 
mais exigentes poderão encontrar um lugar onde relaxar 
corpo e espirito e ainda descobrir lugares inesquecíveis. 
Acomodação. 

DIA 7 PRAIA DE BALI
Café da manhã. Dia livre que pode aproveitar para fazer 
excursões opcionais para conhecer esta ilha fantástica ou 
desfrutar das instalações do hotel. Acomodação. 

DIA 8 PRAIA DE BALI
Café da manhã. Dia livre até o horário do traslado ao ae-
roporto. Fim dos nossos serviços. ■
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DIA 1 TAITI 
Chegada ao aeroporto internacional do Taiti e traslados ao 
hotel. Resto do dia livre. Acomodação. 

DIA 2 TAITI   BORA BORA
Café da manhã. Traslados ao aeroporto para pegar o avião 
para Bora-Bora. Chegada e traslado ao hotel. Bora-Bora é 
a ilha mais famosa no sul do Pacífico e é a principal ilha da 
Polinésia Francesa. Sua beleza é inigualável, uma simpatia 
acolhedora de sua gente e suas águas de cor turquesa, 
inigualáveis, que converterão sua estancia em momentos 
únicos e inesquecíveis. Acomodação. 

DIA 3 BORA BORA 
Café da manhã. Dia livre que pode ser aproveitado para 
praticar esportes aquáticos ou desfrutar das praias magni-
ficas ou das instalações do hotel. Acomodação. 

DIAS 4 E 5 BORA BORA 
Café da manhã. Dias livres na ilha romântica de Bora-Bo-
ra, onde os viajantes mais exigentes encontrarão um oá-
sis de paz e um autêntico banquete para seus sentidos. 
Acomodação. 

DIA 6 BORA BORA   TAITI
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado para 
o aeroporto para pegar o avião para o Taiti. Chegada e 
traslado ao hotel. Acomodação. 

DIA 7 TAITI
Café da manhã. Dia livre até o horário do traslado ao ae-
roporto. Fim dos nossos serviços. ■

DIA 1 TAITI 
Chegada ao aeroporto internacional do Taiti e traslados ao 
hotel. Resto do dia livre. Acomodação. 

DIA 2 TAHITI   MOOREA
Café da manhã. Traslados ao aeroporto para pegar o 
avião para Moorea. Chegada e traslado ao hotel. Moorea, 
conhecida como a ilha de Artista, por ser fonte de inspi-
ração de pintores, escultores, joalheiros, etc., é colorida, 
radiante, com belas paisagens de montanha e com praias 
magnificas de areia fina. Seus hospedes terão a oportuni-
dade de saborear momentos mágicos nesta ilha maravi-
lhosa. Acomodação. 

DIAS 3 AL 5 MOOREA
Café da manhã. Dias livres que pode ser aproveitado para 
praticar esportes aquáticos, desfrutar das praias magni-
ficas da região e das instalações do hotel. Acomodação. 

DIA 6 MOOREA   BORA BORA
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado ao 
aeroporto para sair para Bora-Bora. Chegada e traslado ao 
hotel. Acomodação. 

DIAS 7 AL 9 BORA BORA 
Café da manhã. Dias livres que pode aproveitar para pra-
ticar diversos esportes aquáticos ou desfrutar das praias 
magnificas ou das instalações do hotel. Acomodação. 

DIA 10 BORA BORA   TAHITI
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado ao 
aeroporto para pegar o avião para o Taiti. Chegada e tras-
lado ao hotel. Acomodação. 

DIA 11 TAHITI
Café da manhã. Dia livre até o horário do traslado ao ae-
roporto. Fim dos nossos serviços. ■

Conrad Bora Nui

Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa

Tahiti Ia Ora Beach Resort

Tahiti Pearl Beach Resort

Maitai Polynesia Bora Bora

TAITI

BORA BORA

Manava Suite Tahiti 

Estâncias na Polinésia Francesa - Taiti - Bora Bora

Estâncias na Polinésia Francesa - Taiti - Moorea - Bora Bora

SAÍDAS
Diárias.

SAÍDAS
Diárias.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas sem mínimo de pessoas.
·  Traslados de chegada no Taiti com serviço privativo com 
motorista em inglês.

·  Traslados de saída e chegada em Bora-Bora com serviço 
compartilhado em inglês.

·  2 pernoites no Taiti (divididas em duas estancias de uma 
noite no início uma noite no final do programa) em regime 
de alojamento e café da manhã.

·  4 pernoites em Bora-Bora no regime especificado de cada 
hotel.

·  Passagem Taiti-Bora-Bora-Taiti na classe turista.
·  Seguro básico de viagem.

NOSSO PREÇO INCLUI
·  Saídas garantidas sem mínimo de pessoas.
·  Traslados de chegada no Taiti com serviço privativo com 
motorista em inglês.

·  Traslados de saída e chegada em Moorea e Bora-Bora, com 
serviço compartilhado em inglês.

·  2 pernoites no Taiti (divididas em duas estancias de uma 
noite no início uma noite no final do programa) em regime 
de alojamento e café da manhã.

·  4 pernoites em Bora-Bora e 4 pernoites em Moorea, no 
regime especificado de cada hotel.

·  Passagem Taiti-Moorea-Bora-Bora-Taiti na classe turista.
·  Seguro básico de viagem.

OBSERVAÇÕES
·  Os preços para o Programa de Noivos e Programa Regular 
contam com ofertas especiais já aplicadas no preço.

·  Ver mais hotéis no nosso site www.specialtours.com. 
·  Os preços para o Programa de Lua de Mel e Programa 
Regular baseados com minimo 6 noites. No caso de adquirir 
noites adicionais ou descontar, os preços não são válidos. 
Consultar.

OBSERVAÇÕES
·  Os preços para o Programa de Noivos e Programa Regular 
contam com ofertas especiais já aplicadas no preço.

·  Ver mais hotéis no nosso site www.specialtours.com. 

NOTAS IMPORTANTES COMUNS
·  Os preços correspondentes ao Programa Noivos somente 
serão validos para viagens dentro dos 6 meses da data do 
casamento. O hotel solicitará a certidão de casamento na 
chegada.

· Pagamento direto de taxas de estância nos hotéis.

NOTAS IMPORTANTES COMUNS
·  Os preços correspondentes ao Programa Noivos somente 
serão validos para viagens dentro dos 6 meses da data do 
casamento. O hotel solicitará a certidão de casamento na 
chegada. 

·  Cada hotel tem condições especiais no pacote Todo Incluído. 
Rogamos consultar.

TAITI

MOOREA

BORA BORA

Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa

Manava Beach Resort & Spa Sofitel Ia Ora 

Manava Suite Tahiti 

Tahiti Pearl Beach Resort

Tahiti Ia Ora Beach Resort
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Panorâmica · H Conrad Bora Nui

O hotel Conrad Bora Nui está localizado em uma enseada 
privada em Motu To’opua, com o Monte Otemanu como 
pano de fundo e praias de areia fina e mar turquesa. O 
hotel fica a apenas 20 minutos de barco do aeroporto. 
Tem quartos luxuosos que desfrutam de uma decoração 

polinésia contemporânea. O hotel dispõe de 6 restaurantes 
e um bar, Spa, mini-clube, grande piscina infinita, ginásio 
24 horas, boutiques de moda. Além disso, o hotel possui 
um ilhéu privado, Motu Tapu, para uso exclusivo de 
clientes e acessível apenas de barco. O complexo está 
cheio de cultura e mitologia polinésia, proporcionando 
o cenário perfeito para experiências autênticas, luxo 

Tahiti Ia Ora Beach + Conrad Bora Nui (Luxo) Programa Noivos e Programa Regular

Tipo de habitação Rég. Temporadas
6 noites 
Doble

N. Adicional 
Doble

6 noites 
Triple

N. Adicional 
Triple

6 noites 
Single

N. Adicional 
Single

Lagoon View Suite
5657 AD

1 - 24 Abr 4.150 650 3.680 535 6.865 1.300
25 Abr - 31 Out 4.765 855 4.090 670 8.090 1.710
1 Nov - 14 Dez 4.150 650 3.680 535 6.865 1.300
15 Dez 2019 - 4 Jan 2020 4.765 855 4.090 670 8.090 1.710
5 Jan - 23 Mar 2019 4.150 650 3.680 535 6.865 1.300

Overwater Villa
5657-C AD

1 - 24 Abr 4.590 795 3.980 635 7.750 1.595
25 Abr - 31 Out 5.855 1.215 4.815 915 10.265 2.435
1 Nov - 14 Dez 4.590 795 3.980 635 7.750 1.595
15 Dez 2019 - 4 Jan 2020 5.855 1.215 4.815 915 10.265 2.435
5 Jan - 23 Mar 2019 4.590 795 3.980 635 7.750 1.595

Supl. por pessoa e dia: Meia Pensão, 175 USD; e Pensão Completa, 240 USD.
Supl. obrigatório por Jantar de Gala 24 Dezembro: 405 USD por pessoa. Supl. por Jantar de Gala 31 Dezembro: 650 USD por pessoa.
O preço da noite adicional corresponde ao hotel de Bora Bora.

verdadeiro e puro relaxamento. Hotel Tahiti Ia Ora 
Beach Resort planejado em Deluxe Garden View.

 Presente de Noivos::
Uma garrafa de champanhe de 75 cl durante a hospeda-
gem, decoração com flores na cama à chegada e um co-
quetel de boas vindas.

Habitações · H Manava Beach Resort Moorea 

Maitai Polynesia está localizado na baía de Matira, ao sul de 
Bora Bora.
O hotel, com seus 64 quartos, está localizado no coração 
de exuberantes jardins tropicais. Todos os quartos têm ar 
condicionado, televisão por satélite e mini-bar. O hotel tem 

2 restaurantes: Haere Mai, uma mistura de cozinha francesa 
e sabores polinésios; e o restaurante Tama’a Maitai, à beira 
da lagoa e oferece refeições ligeiras, como saladas, pizzas, 
peixe fresco, etc. O hotel também tem 2 bares e Spa, centro 
de esportes aquáticos, como snorkeling, parapente, pesca, 
esqui aquático, etc.
Deixe-se seduzir pela serenidade da natureza em sua forma 
mais pura, os mais belos pores do sol, uma bela praia e uma 

Manava Suite + Maitai Polynesia (Tentação) Programa Noivos e Programa Regular

Tipo de habitação Rég. Temporadas
6 noites 
Doble

N. Adicional 
Doble

6 noites 
Triple

N. Adicional 
Triple

6 noites 
Single

N. Adicional 
Single

Garden View
5655 AD

1 Abr - 26 Mai 2.240 165 2.170 170 3.120 280
27 Mai - 31 Out 2.325 180 2.225 180 3.275 310
1 Nov 2019 - 25 Mar 2020 2.240 165 2.170 170 3.120 280

Overwater Bungalow
5655-C AD

1 Abr - 26 Mai 3.000 415 2.675 340 4.410 710
27 Mai -31 Out 3.155 460 2.775 370 4.690 780
1 Nov 2019 - 25 Mar 2020 3.000 415 2.675 340 4.410 710

Suplemento por pessoa e dia: Meia Pensão, 70 USD; e Pensão Completa, 130 USD.
Suplemento obrigatório por Jantar de Gala 31 Dezembro: 230 USD por pessoa. 
O preço da noite adicional corresponde ao hotel de Bora Bora.

lagoa turquesa rica em peixes de corais e tropicais, raias, tu-
barões e todo tipo de fascinante vida marinha.
Hotel Manava Suite Resort planejado no Quarto Standard - 
Garden Studio.

  Presente de Noivos:
Um coquetel no bar do hotel durante a hospedagem. Uma 
camiseta e uma canga.

1 Manava Suite + Maitai Polynesia Bora Bora (Tentação)

Panorâmica · H Pearl Beach Bora Bora

Tahiti Pearl + Bora Bora Pearl (Seleção) Programa Noivos e Programa Regular

Tipo de habitação Rég. Temporadas
6 noites 
Doble

N. Adicional 
Doble

6 noites 
Triple

N. Adicional 
Triple

6 noites 
Single

N. Adicional 
Single

Garden View
5656 AD

1 Abr - 25 Mai 3.015 430 2.755 355 4.855 870
26 Mai - 31 Out 3.555 615 3.115 480 5.940 1.225
1 Nov - 25 Nov 3.015 430 2.755 355 4.855 870
26 Nov - 14 Dez 3.980 605 4.505 800 6.645 1.200
15 Dez 2019 - 3 Jan 2020 4.255 695 4.870 925 7.200 1.390
4 Jan - 31 Mar 2020 3.980 605 4.505 800 6.645 1.200

Overwater Bungalow
5656-D AD

1 Abr - 25 Mai 3.665 650 3.190 500 6.155 1.300
26 Mai - 31 Out 4.205 830 3.550 615 7.240 1.660
1 Nov - 25 Nov 3.665 650 3.190 500 6.155 1.300
26 Nov - 14 Dez 4.580 805 5.315 1.070 7.860 1.605
15 Dez 2019 - 3 Jan 2020 4.900 910 5.735 1.210 8.490 1.820
4 Jan - 31 Mar 2020 4.580 805 5.315 1.070 7.860 1.605

O hotel Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa permanecerá fechado por renovação desde o 26 Novembro 2019. Os preços desde 
Dezembro 2019 a Março 2020 corresponden ao hotel Intercontinental Tahiti e Intercontinental Bora Bora Le Moana.
Sup. por pessoa e dia: Meia Pensão, 120 USD até 25 Novembro; e desde 26 Novembro 2019 até 31 Março 2020, 140 USD.
Sup. por pessoa e dia: Pensão Completa, 180 USD até 25 Novembro; e desde 26 Novembro 2019 até 31 Março 2020, 220 USD.
Suplemento obrigatório por Jantar de Gala 31 Dezembro: 360 USD por pessoa.
O preço da noite adicional corresponde ao hotel de Bora Bora.

O hotel Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa (The Leading 
Hotels of the World) está localizado em um lugar idílico na 
lagoa, a 10 minutos em barco do aeroporto. Localizado em 
frente ao mar vai-lhe permitir desfrutar das lagoas azuis 
e recifes de coral virgens. Os seus 80 quartos bungalows 
de estilo polinésio, con terraços de palha entre os seus 
jardins tropicais, o hotel também oferece 50 bungalows 
Overwater. Pode desfrutar das instalações gerais como o 
ginásio, piscina, voleibol, mini golf, ténis. O spa oferece-lhe 
diferentes tratamentos. Poderá desfrutar da gastronomia 

internacional e local no restaurante ao ar livre com vistas 
para a lagoa.
Hotel Tahiti Pearl Beach previsto no Deluxe Ocean View.

  Presente de Noivos:
Uma garrafa de champagne de 37,5 cl.

2 Tahiti Pearl Beach + Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa (Seleção)

3 Tahiti Ia Ora Beach Resort + Conrad Bora Nui (Luxo)
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Destinos Exóticos - Luas de Mel

Bungalow · H Hilton Moorea Garden

Praia · H Maitai

O hotel Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa está localizado 
na bela e sonhada ilha de Moorea. O resort tem 104 
bungalows na praia e no mar. Todos eles são decorados em 
estilo polinésio contemporâneo e têm um terraço privado 
com piscina no Garden Bungalows e belas vistas da lagoa 
da Overwater. Aproveite as opções gastronômicas oferecidas 
pelo resort no restaurante Arii Vahine com pratos franceses 
e polinésios. O bar da praia Rotui Grill & Bar oferece uma 
atmosfera descontraída para o almoço eo Toatea Crêperie 
& Bar é um ponto de encontro popular para cocktails e 
crepes sob as estrelas. Eimeo Bar, com uma vasta gama 

Tahiti Ia Ora + Hilton Moorea + Conrad Bora Nui (Luxo) Programa Noivos e Programa Regular

Tipo de habitação Rég. Temporadas
10 noites 

Doble
N. Adicional 

Doble
10 noites 

Triple
N. Adicional 

Triple
10 noites 

Single
N. Adicional 

Single

Garden Pool Bungalow
Lagoon View Suite 
5672

AD

1 - 23 Abr 5.435 425 5.320 350 9.205 850
24 Abr - 31 Out 6.310 495 5.925 395 10.945 995
1 Nov - 3 Dez 5.435 425 5.320 350 9.205 850
4 Dez 2019 -5 Jan 2020 7.160 495 6.595 395 12.655 995
6 Jan - 24 Mar 2020 5.435 425 5.320 350 9.205 850

Overwater Bungalow 
Overwater Villa 
5672-C

AD

1 - 23 Abr 7.080 635 6.640 490 12.500 1.270
24 Abr - 31 Out 8.060 745 7.300 560 14.455 1.485
1 Nov - 3 Dez 7.080 635 6.640 490 12.500 1.270
4 Dez 2019 -5 Jan 2020 9.275 745 8.215 560 16.890 1.485
6 Jan - 24 Mar 2020 7.080 635 6.640 490 12.500 1.270

Hotel Hilton Moorea. Supl. por pessoa e dia: Meia Pensão, 130 USD; e Pensão Completa, 180 USD. Supl. obrigatório  
por Jantar de Gala 24 Dezembro: 300 USD por pessoa. Supl. por Jantar de Gala 31 Dezembro: 460 USD por pessoa.
Hotel Conrad Bora Nui. Supl. por pessoa e dia: Meia Pensão, 175 USD; e Pensão Completa, 240 USD. Supl. obrigatório  
por Jantar de Gala 24 Dezembro: 405 USD por pessoa. Supl. por Jantar de Gala 31 Dezembro: 650 USD por pessoa.
O preço da noite adicional corresponde ao preço do hotel de Moorea. Ver preço da noite adicional em Bora Bora em página 329.

O hotel Manava Beach Resort & Spa, está apenas a 10 minu-
tos do aeroporto, está localizado perto de Cook Bay, em um 
ambiente sonhador onde você pode relaxar e explorar a ilha 
do paraíso Moorea. Decorado no mais puro estilo polinésio, o 
hotel possui 18 Premium Bungalows, 10 Bungalows, 8 Beach 
Bungalows, 28 Premium Garden Bungalows com piscina, 18 
quartos com vista para o jardim e 6 vistas de jardim duplex. 
Todos os quartos do Manava Beach Resort & Spa Moorea têm 
ventilador de teto, ar condicionado, facilidades para preparar 
chá e café e um mini-bar. Incluem também um secador de 
cabelo, um cofre e uma televisão de tela  plana com canais 

H. Manava Suite + Manava Beach Resort Moorea + 
Maitai Polynesia Bora Bora (Tentação) Programa Noivos e Programa Regular

Tipo de habitação Rég. Temporadas
10 noites 

Doble
N. Adicional 

Doble
10 noites 

Triple
N. Adicional 

Triple
10 noites 

Single
N. Adicional 

Single

Garden View
5670 AD

1 Abr - 14 Mai 3.205 275 3.795 360 4.850 545
15 Mai - 23 Jun 3.285 310 3.850 415 5.005 625
24 Jun - 31 Out 3.390 310 4.090 415 5.220 625
1 - 30 Nov 3.235 275 3.810 360 4.925 545
1 Dez 2019 - 24 Mar 2020 3.160 200 3.735 345 4.765 390

Overwater Bungalow
5670-C AD

1 Abr - 14 Mai 4.575 495 4.435 390 7.370 990
15 Mai - 23 Jun 4.735 545 4.540 425 7.660 1.095
24 Jun - 31 Out 4.885 545 4.680 425 7.955 1.095
1 - 30 Nov 4.610 495 4.455 390 7.445 990
1 Dez 2019 - 24 Mar 2020 4.535 365 4.395 380 7.285 725

H. Manava Beach Resort & Spa Moorea. Supl. por pessoa e dia: Meia Pensão, 115 USD; e Pensão Completa, 190 USD.  
Supl. obrigatório Jantar de Gala 24 Dezembro, 230 USD e Jantar de Gala 31 Dezembro, 400 USD por pessoa.
Hotel Maitai Polynesia Bora Bora. Supl. por pessoa e dia: Meia Pensão, 70 USD; e Pensão Completa, 130 USD. Supl. obrigatório por Jantar 
de Gala 31 Dezembro: 240 USD por pessoa.
A habitação Garden View do hotel Manava Beach Resort não admite Triplos. O preço corresponde a uma habitação Family Garden View. 
O preço da noite extra corresponde ao preço do hotel de Moorea. Ver preço da noite adicional em Bora Bora em página 329. 

a cabo. Também possui 2 restaurantes, dois bares, um spa e 
uma piscina exterior. Este grande hotel combina luxo e sim-
patia para garantir uma experiência única e inesquecível.
Hotel Manava Suite Resort planejado no Standard Room-Garden Studio.

  Presente de Noivos:
Manava Beach Resort & Spa Moorea: uma pérola negra Polinésia.
Maitai Polynesia Bora Bora: um coquetel no hotel durante a 
hospedagem, uma camiseta e uma canga.

de cocktails sofisticados e deliciosos aperitivos, é perfeito 
para acompanhar os mágicos pores do sol sobre a lagoa. 
Com vontade de encantar os sentidos de seus convidados, 
o resort possui um spa onde você pode relaxar e energizar 
corpo e mente.
Hotel Tahiti Ia Ora Beach Resort planejado no Deluxe Garden.

  Presente de Noivos:
Hilton Moorea: uma garrafa de champagne de 37,5 cl du-
rante sua hospedagem.
Conrad Bora Nui: uma garrafa de champanhe de 75 cl du-
rante sua hospedagem , decoração de flores na cama à 
chegada e um coquetel de boas vindas.

4 Manava Suite + Manava Beach Resort & Spa + Maitai Bora Bora (Tentação)

Bungalow · H Sofitel Moorea

O Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort está localizado em um 
lugar privilegiado entre a montanha e uma magnífica lagoa 
com praia de areia branca. Dispõe de 112 quartos, entre os 
quais podemos encontrar luxuosos Bungalows Garden ou 
Bungalows Overwaters. Todos eles são caracterizados pela 
qualidade e elegância dos materiais naturais utilizados para 
sua criação e decoração. Você terá a oportunidade de desfru-
tar de uma autêntica experiência culinária no seu restaurante 
internacional puro ou no restaurante K e intimista, enquanto 
desfruta de um show de dança polinésia. Você também pode 
ter uma bebida refrescante no bar Vue ou no bar da praia. 
Relaxe e renove corpo e alma no spa do hotel.
Hotel Le Meridien previsto no Deluxe Garden. 

H. Tahiti Ia Ora Beach Resort + Sofitel Ia Ora Moorea  
+ Sofitel Bora Bora Marara Beach Resort (Seleção) Programa Noivos e Programa Regular

Tipo de habitação Rég. Temporadas
10 noites 

Doble
N. Adicional 

Doble
10 noites 

Triple
N. Adicional 

Triple
10 noites 

Single
N. Adicional 

Single

Luxury Garden 
Bungalow
Garden Pool Villa
5671

AD

1 Abr - 24 Mai 4.465 370 4.710 330 7.440 735
25 Mai - 31 Out 5.200 430 5.365 370 8.920 865
1 - 23 Nov 4.465 370 4.710 330 7.440 735
24 Nov - 12 Dec 5.255 370 6.040 330 9.030 735
13 Dec 2019 - 3 Jan 2020 6.480 430 7.545 370 11.460 865
4 Jan - 24 Mar 2020 5.255 370 6.040 330 9.030 735

Overwater Bungalow 
Luxury Overwater 
Bungalow 
5671-C

AD

1 Abr - 24 Mai 6.015 665 6.090 525 10.540 1.330
25 Mai - 31 Out 6.910 785 6.885 605 12.330 1.560
1 - 23 Nov 6.015 665 6.090 525 10.540 1.330
24 Nov - 12 Dec 6.765 665 7.650 525 12.045 1.330
13 Dec 2019 - 3 Jan 2020 8.400 785 9.630 605 15.295 1.570
4 Jan - 24 Mar 2020 6.765 665 7.650 525 12.045 1.330

O hotel Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa permanecerá fechado por renovação desde o 24 Novembro 2019.  
Os preços desde Dezembro 2019 a Março 2020 corresponden ao hotel Intercontinental Tahiti e Intercontinental Bora Bora Le Moana.
Suplementos por pessoa e dia: Sofitel Ia Ora Moorea MP, 135 USD; e PC: 190 USD. Supl. Obligatorio Jantar Gala 31 Dez, 400 USD. 
Tahiti Bora Bora Pearl Beach MP, 120 USD; e PC, 180 USD. Intercontinental Bora Bora Le Moana MP, 140 USD; e PC, 220 USD.  
Supl. obrigatório Jantar Gala 31 Dez 370 USD.
O preço da noite adicional corresponde ao preço do hotel de Morrea. Ver preço da noite adicional em Bora Bora em pág. 329.

  Presente de Noivos:
Sofitel Ia Ora Moorea: um pareo e uma camiseta. Sofitel 

Bora Bora Marara: Decoração de flores na chegada e um 
coquetel no bar durante sua hospedagem.

5 Tahiti Ia Ora Beach Resort + Sofitel Ia Ora Moorea + Sofitel Bora Bora Marara (Seleção)

6 Tahiti Ia Ora Beach Resort + Hilton Moorea + Conrad Bora Nui (Luxo)



1.- O preço inclui
1.1.- Alojamento nos hotéis do produto escolhido, citados em cada itinerário ou, em alguns casos, os ho-
téis da relação complementar entregue aos clientes; em quartos com banheiros, equipados com chuveiro 
ou banheira. Os clientes que desejam alojar-se em quartos individuais ou categoria superior à standard do 
hotel, deverão pagar o suplemento correspondente a este tipo de serviço. Nota – destino África Austral: 
o alojamento pode dar-se em Lodges ou Tented Camp, segundo descrição em cada itinerário. Os quartos 
triplos são, em geral, escassos e alguns hotéis disponibilizarão um quarto duplo + single ou quarto de tipo 
superior, devendo o cliente pagar o suplemento correspondente de forma direta. Nota - Estâncias que 
coincidem com feiras, congressos e eventos especiais: devido à magnitude desses acontecimentos e aos 
bloqueios e dos bloqueios hoteleiros efetuados por parte das entidades organizadoras, no fechamento da 
edição deste catálogo não podemos garantir que a Acomodação nas cidades e datas detalhadas em nosso 
“Calendário de Feiras e Eventos”, coincida com o hotel previsto ou com os alternativos mencionados, 
podendo ser o caso das hospedagens realizarem-se em outra cidade. Estão disponíveis os calendários 
de eventos de cada cidade.
1.2.- As refeições indicadas em cada programa são classificadas da seguinte forma: “Meia pensão” inclui 
o café da manhã continental, Almoço ou Jantar; “Pensão completa” inclui café da manhã continental, 
Almoço e Jantar. Outros tipos de café da manhã, como americano, inglês, judaico etc., estão incluídos 
exclusivamente nos programas em que estiver indicado de forma clara.
1.3.- Todas as refeições incluídas em cada um dos programas foram contratadas com os hotéis ou restau-
rantes na modalidade de grupo e com menu fixo, devendo portanto serem realizadas dentro dos horários 
e tipo de menu selecionados em cada caso. Não estão incluídas bebidas de nenhum tipo.
1.4.- Traslados de chegada e saída em cada cidade, quando se indicar concreta e especificamente, 
efetuando-os em carro privado, ônibus privado ou taxi, conforme proceda. Todos os traslados estão 
baseados na participação mínima de duas pessoas chegando ou saindo juntas em um mesmo aeroporto 
principal de cada cidade publicada como início e final de nossos itinerários (está à sua disposição uma 
lista completa dos aeroportos principais de cada cidade), ou também porto, estação ou qualquer outro 
lugar onde se preste este serviço nestas cidades. Nos casos em que se altere o dia de chegada ou saída 
sobre o publicado ou que o mínimo de passageiros não se cumpra e seja somente um passageiro, não 
se proporcionarão os traslados a menos que se pague o suplemento que corresponda em cada caso, e 
prévia solicitação por parte do cliente. Para a prestação destes serviços é fundamental que Special Tours 
receba a informação dos voos definitivos com pelo menos 5 dias úteis antes do início dos serviços. É 
responsabilidade única e exclusivamente do agente de viagens que a informação disponibilizada para os 
voos no Sistema SIGO seja correta para a prestação do serviço de traslado sem incidências. Para evitar um 
possível desencontro com nosso transferista, alheio à nossa gestão, o cliente deverá comunicar-se obri-
gatoriamente no exato momento com o serviço de assistência telefônico 24 horas que lhes foi facilitado.
1.5.- Visitas e excursões indicadas em cada itinerário com guias locais de língua espanhola ou eventual-
mente com guias multilíngues, incluindo as entradas quando citadas em cada caso. Em alguns itinerários 
não estão previstas visitas com guia de língua espanhola e estão indicadas em cada caso.
1.6.- Transporte aéreo ou terrestre, em ônibus ou micro-ônibus, dependendo do número final de parti-
cipantes em cada saída, com assentos reclináveis e ventilação, o que significa que durante a temporada 
de verão, para maior conforto dos clientes, os veículos disporão de ar-condicionado, assim como aqueci-
mento durante a temporada de inverno.
1.7.- Nos circuitos de ônibus de programação regular, está incluída a assistência de um guia acompanhan-
te especializado em língua espanhola e, em alguns casos, multilíngue, que acompanhará o grupo durante 
todo o percurso, sempre que houver a participação mínima de 30 pessoas por saída. No improvável caso 
de não chegar-se a esse número de participantes, será utilizado um serviço de motorista-guia especializa-
do para o mesmo percurso. A assistência do guia acompanhante começa junto com os serviços de ônibus, 
na saída da cidade onde inicia o circuito/programa, podendo acontecer que não haja a assistência de guia 
durante a estância na primeira e última cidades de seu percurso.
1.8.- Ajuda no transporte interno de uma peça de bagagem, perfeitamente fechada, de tamanho médio, 
por pessoa, nos hotéis, sempre que este serviço esteja explicitamente incluído no programa. As peças 
extras de bagagens terão um custo adicional que deve ser pago por cada cliente diretamente ao nosso 
guia acompanhante ou escritório local, de acordo com as tarifas que estejam vigentes em cada lugar 
onde o serviço seja prestado. Eventualmente, por razões técnicas, em alguns programas ou cidades de-
terminadas que, por logística, não tenham condições de prestar o serviço, não estará incluído o serviço 
de manuseio das bagagens. Recomendamos verificar no folheto que as cidades visitadas não se encon-
tram excluídas deste serviço. Nota destino África: Em determinados programas, pelo tipo de viagem e 
transporte utilizado, é imprescindível viajar com uma bagagem não rígida, que não exceda 14 kg. Esta 
circunstância está indicada nos itinerários.
1.9.- Passagens de avião, trem ou barco, em classe turista, nos programas em que estejam assim clara-
mente citadas, e correspondentes aos trajetos especificados em cada caso. Se não está explicitamente 
citada a inclusão de serviços, isso indica a sua exclusão. As taxas de aeroporto não estão incluídas no 
preço e devem ser pagas diretamente pelos passageiros. Os preços dos trechos aéreos estarão sujeitos à 
confirmação e de acordo com a classe de reserva e serão informados no ato da confirmação dos serviços. 
Inclui-se no preço do bilhete a franquia de bagagem habitual permitida por cada companhia aérea, que 
em trechos de médio curso habitualmente é de 20 quilos por passageiro, existindo determinadas com-
panhias, como MyAir (8I) e outras, com franquias menores, de habitualmente 15 quilos por pessoa e um 
único volume de bagagem.
1.10.- As passagens de ferry, barco ou trem que estejam indicadas em cada itinerário, de modo concreto 
e específico.

2.- O preço não inclui
2.1.- Nenhum bilhete de avião no primeiro e último dia da viagem, nem para seu deslocamento desde sua 
cidade de origem à cidade de início da viagem em destino nem para seu deslocamento o último dia da 
viagem desde a cidade em que essa viagem finalize até a cidade de seu destino.
2.2.- Vistos, taxas de aeroporto, e/ou taxas de entrada e de saída, sobretaxas de combustíveis, custos 
administrativos, gastos de emissão, certificados de vacinação, “extras” como café, vinhos, licores, água 
mineral, regimes alimentares especiais – nem mesmo nos casos de pensão completa ou meia pensão, 
salvo que esteja expressamente escrito no contrato, serviços de lavanderia pata lavar e passar a roupa, 
serviços opcionais de hotel e, em geral, qualquer outro serviço que não apareça com clareza no item ante-
rior ou que não conste especificamente detalhado no programa/oferta, no contrato ou na documentação 
que se entrega ao consumidor na contratação da viagem.
2.3.- As excursões ou visitas facultativas/opcionais. Neste caso de excursões ou visitas facultativas/op-
cionais que não sejam contratadas no ato da compra, deve-se ter em conta que não formam parte do 
contrato. A publicação no folheto tem caráter meramente informativo, sem que tal informação constitua, 
por si mesma, expectativa de direito algum sobre este tipo de excursão. Tais excursões opcionais podem 
ser oferecidas ao consumidor diretamente no destino, com suas condições específicas.
2.4.- Quando os clientes desejarem serviços extras, tais como quartos individuais, etc., e, por qualquer 
circunstância, os prestadores de serviços não possam atender à solicitação, a única obrigação por parte 
do organizador consiste em reembolsar a parte proporcional já paga correspondente ao serviço, sem que 
exista direito a nenhuma outra reclamação por parte do cliente. Esta regra se aplicará também no caso de 
algum hotel não oferecer banheiro, com chuveiro ou banheira privados.
2.5.- As gorjetas não estão incluídas. É costume oferecer gratificações aos guias, a critério do passageiro. 
No caso dos cruzeiros, no preço da viagem não está incluída uma contribuição complementar que, nor-
malmente, ainda que de forma equivocada, costuma denominar-se gorjeta. O valor dessa contribuição 
varia de acordo com a duração da viagem e é destinado exclusivamente ao pessoal de serviço. No início da 
viagem, adverte-se ao cliente que deve assumir o compromisso de entregar os valores ao final da viagem.
2.6.- Em geral, qualquer outro conteúdo não especificado concretamente na seção anterior, de número 1.

3.- Preços especiais e condições para crianças
3.1.- Destino África Austral e alguns destinos no Oriente Médio: em alguns destes destinos, com ativida-
des como Safáris etc., por razões de segurança e outras, não são aceitas crianças menores de 8 anos. Em 
cada itinerário estão especificadas as condições para participação e preços para crianças.
3.2.- Não se efetuará nenhuma cobrança por aquelas crianças menores de dois anos de idade que viajem 
acompanhadas por dois adultos (com o número máximo de uma criança por dois adultos), desde que 
não ocupem uma vaga no ônibus e hospedem-se no mesmo quarto que os adultos. Serão por conta dos 
adultos acompanhantes todos os gastos que a criança originar nos hotéis, restaurantes etc., devendo 
estes custos serem pagos diretamente em cada lugar que sejam cobrados.
3.3.- Para as crianças maiores de 2 anos, acompanhadas sempre de 2 adultos, devido à grande variedade 
de programas que se oferecem neste folheto, não é possível especificar uma regra fixa de descontos 
a aplicar. Assim, é necessário consultar cada caso, indicando a idade da criança, o roteiro e a data da 
viagem.
3.4.- Para a concessão destas condições especiais, a sua solicitação deverá constar claramente no pedido, 
que deve ser feito com antecedência de 15 dias do tour ou programa, indicando a idade da criança, que 
deve ser comprovada no início dos serviços. Caso os dados da criança, em relação à idade, não coincidam 
com os dados do pedido, os adultos acompanhantes serão considerados responsáveis pelo pagamento da 
diferença que ocorra desde o início dos serviços. Em qualquer caso, será igualmente da responsabilidade 
dos pais ou responsável legal, qualquer tipo de gasto gerado pelo menor à Special Tours ou ao restante 
dos fornecedores, incluindo linhas aéreas, companhias ferroviárias, companhias de navegação, hotéis, 
restaurantes e outros. A Special Tours solicitará a comprovação da idade da criança.
3.5.- Em nenhum caso está incluído no preço da viagem o dispositivo de proteção infantil (bebê conforto, 
cadeirinha, assento de elevação, etc.), o qual segundo o país de destino pode ser obrigatório e é de res-
ponsabilidade dos adultos que viajem com as crianças portar um dispositivo adequado para o transporte 
de cada menor no veículo que realize o serviço. 

3.6.- Em todos os casos, fica limitado o número de crianças que poderão participar do tour/programa e 
sua confirmação dependerá das inscrições já existentes no momento da solicitação.

4.- Modificações
4.1.- Caso o organizador não possa oferecer a viagem solicitada e ofereça ao consumidor a realização 
de uma viagem semelhante ou outra diferente, salvo se estiver indicado expressamente o contrário, 
entende-se que manterá esta oferta durante 72 horas. Se o consumidor aceitar a oferta dentro do 
mesmo prazo, ou de um prazo expressamente estabelecido, será aplicado o pagamento do sinal ao 
pacote oferecido.

5.- Bagagem ou objetos pessoais
5.1.- Nas viagens em ônibus se transporta gratuitamente uma peça de bagagem de tamanho médio, com 
peso máximo de 30 quilos por pessoa. É responsabilidade exclusiva do passageiro a eficácia e confiabi-
lidade dos mecanismos de fechamento desta peça. O excesso de bagagem pode ser aceito, desde que a 
capacidade de carga do veículo o permita. A diferença de preço correspondente ao excesso de bagagem 
deve ser paga ao guia ou ao motorista do ônibus. O excesso de bagagem pode ou não ser aceito pelo 
guia, motorista ou responsável pela viagem, respeitando-se o interesse geral de todos os passageiros, o 
conforto e a segurança do transporte. Nota destino África Austral: Em determinados programas, pelo tipo 
de viagem e transporte utilizado, é imprescindível viajar com uma bagagem não rígida, que não exceda 
14 kg. Esta circunstância está indicada nos itinerários.
5.2.- A bagagem e demais objetos pessoais não são parte do Contrato de Viagem, entendendo-se, para 
todos os efeitos, que o passageiro os conserve sempre consigo, qualquer que seja a parte do veículo ou 
do hotel em que sejam colocados, e que são transportados pelo passageiro por sua conta e risco, sem 
que o Operador possa ser obrigado a responder contratual ou extra contratualmente por perda ou danos 
que possam sofrer por qualquer motivo. Recomenda-se a todos os clientes que estejam presentes em 
todas as manipulações de carga e manuseio de suas bagagens, efetuando a oportuna reclamação às 
companhias transportadoras ou ao hotel no momento em que observar alguma falta, dano ou desapa-
recimento de seus pertences.
5.3.- No caso de perda ou extravio de alguma peça de bagagem ou demais pertences, será respon-
sabilidade única e exclusiva do passageiro informar imediatamente às autoridades competentes do 
país onde aconteceu o fato, mediante denúncia policial e apresentação obrigatória e no local de uma 
reclamação formal por escrito preenchendo a correspondente Folha de Reclamação Oficial frente aos 
prestadores de serviço finais (hotéis com serviço de bagageiro ou custódia de bagagem, restaurantes, 
cruzeiros etc.). O passageiro igualmente declara conhecer as quantias, limites e coberturas para o risco 
de furto que inclui o Seguro Básico de Assistência, incluído no preço de venda, tendo-se oferecido, an-
tecipadamente à sua viagem, como reconhece, outros seguros ou ampliação das coberturas a seu risco 
e os pertences que porte.

6.- Validade
6.1.- Este folheto é válido para as saídas publicadas correspondentes ao período compreendido entre 1 
de abril de 2017 até 31 de março de 2018. Em outros casos, a sua validade e, portanto, a aplicação destas 
condições está compreendida entre as datas de início do primeiro e fim do último serviço. As variações 
que se produzam e/ou erratas que se detectem após a publicação deste folheto, aparecerão publicadas no 
site www.specialtours.com, onde se atualizará regularmente e sem prévio aviso.
6.2.- Todos os preços dos programas incluídos neste folheto estão baseados em tarifas e câmbio de 
moeda vigentes na data indicada da edição do mesmo, ficando, portanto, sujeitos a modificação devido 
às alterações que possam ocorrer nas diferentes tarifas e câmbios de moedas que venham a acontecer 
posteriormente a estas datas e sem que haja aviso prévio.
6.3.- Em períodos de Natal, Ano Novo, feiras ou eventos especiais os fornecedores reservam-se o direito 
de modificar as tarifas em função da disponibilidade, o que será informado em cada reserva específica.

7.- Notas de interesse
7.1.- Todos os passageiros, sem exceção (crianças incluídas), deverão portar sua documentação pessoal 
e familiar correspondente, segundo as leis de cada país a serem visitados. Será por conta e responsabi-
lidade dos passageiros quando as viagens requeiram, a obtenção de visto, passaportes, certificados de 
vacinação, etc. No caso de negação da concessão de um visto por causas particulares do passageiro, ou de 
não ser autorizada a sua entrada no país por carecer dos requisitos exigidos, ou por erro na documentação 
exigida, ou por não portar a mesma, a Agência não se responsabiliza por fatos desta natureza, sendo por 
conta do cliente qualquer gasto decorrente, aplicando-se nessas circunstâncias as condições e normas 
estabelecidas para as supostas anulações ou desistência voluntária dos serviços. 
Recorda-se igualmente que todos os usuários devem assegurar-se, antes de iniciar a viagem, de haver 
cumprido todas as normas e requisitos aplicados relativos a vistos, a fim de poder entrar sem problemas 
e em todos os países que irão visitar. Os menores de 18 anos devem portar uma autorização por escrito 
assinado por seus pais ou tutores legais, prevendo que esse documento possa ser solicitado por qualquer 
autoridade. Será por conta e risco do consumidor todos os gastos que por estas omissões se originem.
Para que sejam evitados problemas no momento da requisição do visto, é necessário que o passageiro se 
comunique por escrito com a Agência de Viagens, fornecendo todas as informações pertinentes. Todos os 
passageiros deverão levar sua documentação em ordem, sendo de sua total responsabilidade os proble-
mas e inconvenientes que possam surgir pelo incumprimento desta norma. 
Não é considerado “cancelamento por motivos de força maior” a interrupção ou não apresentação no 
circuito por este motivo ou outros originados como consequência da denegação de entrada a algum país. 
Recomendamos verificar no Ministério de Assuntos Exteriores do seu país a informação atualizada ou 
bem no Consulado-Embaixada que preste o serviço à sua nacionalidade. Advertimos que com frequência 
as autoridades fronteiriças negam a entrada à passageiros que consideram que adquiriram sua viagem 
com fins diferentes aos turísticos. Special Tours não realizará gestão nem mesmo reintegro algum dos 
serviços nestes casos.
7.2.- É responsabilidade do passageiro os trâmites necessários com as companhias aéreas para a recon-
firmação de suas reservas e assentos, assim como a de qualquer modificação de horários que esta possa 
chegar a realizar, devendo informar-nos com a maior rapidez qualquer modificação para poder prestar 
corretamente os serviços de traslados e quaisquer outros incluídos em sua viagem. Para isso, colocamos à 
sua disposição nosso Telefone de Atenção ao Passageiro 24 Horas que lhes foi facilitado, sendo necessário 
um tempo mínimo razoável para informar ao fornecedor final e que o serviço possa ser realizado no novo 
horário de operação da Cia Aérea. Qualquer inconveniente neste sentido, por modificação da operativa de 
última hora das Cias Aéreas, deverá ser reclamado às empresas diretamente. 
7.3.- Em geral, o horário previsto da entrega dos quartos dos hotéis aos passageiros/clientes, é a partir 
das 14h00, podendo-se dar o caso de que, mesmo que o cliente chegue ao hotel antes desse horário, ten-
ha que esperar até esse horário. Por outro lado o cliente deverá deixar livre seu quarto no dia de sua saída 
antes das 12h00 ou, caso contrário, será obrigado a pagar o correspondente suplemento por utilização do 
quarto fora do limite estabelecido se o estabelecimento o exigir e assim permitir. 
7.4.- Quartos triplos: devido às enormes complicações com alguns dos hotéis e sua tendência por quartos 
duplos unicamente, em alguns dos hotéis este tipo de acomodação será com 2 camas standard mais uma 
cama supletória ou catre, de tipo turco, dobrável ou em sofás-camas, motivo pelo qual se estabelece um 
preço reduzido para a terceira pessoa.
7.5.- Ar condicionado em hotéis e transportes: assim como outros aspectos de uma viagem, está sujeito 
às práticas e costumes de cada lugar e pode ser muito diferente dos hábitos de seu país de origem. Al-
guns hotéis, inclusive categoria 5 estrelas, podem não dispor de ar-condicionado, ainda que cada quarto 
tenha um controle individual, normalmente entre os meses de inverno, de Novembro a Março. Também 
consideramos importante informar que, ainda que muitos estabelecimentos tenham ar-condicionado, os 
aparelhos talvez não tenham a potência ou estejam programados para uma temperatura tão baixa como 
você espera ou seja de seu costume.
7.6.- Alguns hotéis podem exigir, de forma obrigatória, a contratação de jantares de gala de Natal e 
Réveillon. Esta informação e o valor correspondente a esse serviço serão comunicados no momento da 
confirmação da reserva.
7.7.- Serviços de alimentação em função do horário de chegada de seu voo: nos voos cuja chegada ao 
ponto de destino seja depois das 19 horas, o primeiro serviço do hotel será a Acomodação.
7.8.- Pontualidade: Serão de responsabilidade exclusiva do passageiro os problemas, serviços perdidos 
ou consequências econômicas decorrentes da não apresentação na hora estabelecida no ponto determi-
nado, tanto no início de um programa como durante o desenrolar do mesmo.
7.9.- O operador pode solicitar, segundo seu próprio critério, a retirada obrigatória de todos aqueles 
passageiros que não se comportem de forma adequada e que demonstrem ser um evidente risco de dis-
túrbio para o restante das pessoas que viajam. Neste caso, a única obrigação do Operador é a devolução 
total do valor dos serviços que não foram utilizados pelos clientes, descontados os gastos adicionais que 
eventualmente possam ocorrer. Igualmente, em algumas das saídas, pode acontecer de não efetuar-se o 
mínimo de participantes. Nestes casos o operador reserva-se o direito de oferecer uma data alternativa 
próxima, em saída regular, ou cobrar um suplemento para realizar a operação de forma privada.
7.10.- Procedimento de Inscrição: não se pode considerar a reserva efetuada, nem solicitada, enquanto 
não haja uma confirmação escrita da Special Tours. Por sua vez, o operador/distribuidor local em cada 
destino não poderá considerar um lugar solicitado se não há um sinal previamente pago pela agência 
vendedora. O valor deste sinal será o que fixe o regulamento do país de residência do cliente, ou o padrão 
do operador/distribuidor local. Em qualquer caso, sempre terá que ser suficiente para cobrir os custos 
decorrentes do cancelamento da viagem solicitada por parte do cliente.
7.11.- Nos casos que, em algumas saídas dos programas detalhados nesse folheto não chegasse ao 
mínimo de participantes estabelecido em cada programa ou, por motivos de força maior os Opera-
dores se vissem obrigados a cancelar essa saída, os clientes inscritos nesse momento não terão outro 

reembolso além da quantidade paga até este momento. Igualmente em algumas das saídas podiam 
dar-se o caso que ao não cobrir o mínimo de participantes, o Operador se reserva o direito a oferecer 
uma saída próxima como alternativa em saída regular, ou bem, cobrar um suplemento para realizar a 
operação em forma privada.  

8.- Cancelamentos
8.1.- Todos os cancelamentos recebidos até 10 (dez) dias antes do início dos serviços não sofrerão nenhu-
ma penalização, exceto nos casos do item 8.2.5.
8.2.- Os cancelamentos recebidos com menos de 10 dias, além dos correspondentes custos administrati-
vos e cancelamento que podem chegar a US$ 100 (cem dólares americanos) netos por pessoa para cada 
solicitação de cancelamento, sofrerão encargos de acordo com a seguinte escala:
8.2.1) Entre 9 e 6 dias: 20% do valor total contratado.
8.2.2) Entre 5 e 3 dias: 30% do valor total contratado.
8.2.3) Com 2 dias de antecedência: 40% do valor total contratado.
8.2.4) A não apresentação no dia do início do programa ou cancelamento um dia antes: multa de 100% de 
gastos de cancelamento, além disso se cobrará qualquer despesa ou taxa adicional que se possa produzir.
8.2.5) Independentemente do anteriormente exposto, nos circuitos que incluam cruzeiros, bilhetes de 
trem, ferrys, avião ou qualquer outro serviço que dentro de suas próprias Condições Gerais impliquem 
regras diferentes às citadas, não se aplicarão as condições antes mencionadas, senão as aplicáveis em 
cada caso, faturando o Operador aqueles gastos que, por cancelamento ou modificação, possa receber 
por parte dos operadores, hotéis ou prestadores de serviço. Além disso, determinados roteiros podem 
ter gastos de cancelamento que se alterem em função da temporada ou da data da solicitação do can-
celamento. Estes gastos constarão de forma ATUALIZADA em nossa página web, no item “GASTOS DE 
CANCELAMENTO”; dentro de cada itinerário. Essa informação também estará detalhada, especificada e 
à sua disposição ao solicitar a reserva.
8.3.- Todos os serviços não utilizados ou cancelados voluntariamente por parte dos clientes durante o seu 
programa não serão reembolsados.

9.- Pagamentos
9.1.- Todos os serviços solicitados deverão ser pagos em sua totalidade, até dez dias antes do seu iní-
cio, podendo, em último caso, admitir-se, com prévia solicitação e confirmação a respeito por parte do 
Operador, o pagamento na chegada dos clientes, como último prazo. O não cumprimento deste IMPOR-
TANTÍSSIMO requisito faculta totalmente ao Operador a não aceitação do passageiro no momento de 
sua apresentação, ou sua aceitação por um breve e improrrogável período, que denominamos como 
ÚLTIMA CORTESIA.
9.2.- Todos os pagamentos deverão ser efetuados em dólares americanos, por meio de transferência 
bancária ou cheque bancário, exceto com autorização prévia do Operador nesse sentido, ou que sejam 
referentes a serviços adquiridos em destino.

10.- Reclamações
10.1.- As reclamações serão atendidas sempre que forem apresentadas por escrito, acompanhadas dos 
cupons/vouchers não utilizados, ou dos apropriados certificados dos prestadores dos serviços.
10.2.- Reclamações recebidas três meses após o término dos serviços contratados não serão aceitas, 
devido à demora da notificação.
10.3.- Caso o passageiro considerar que aconteceu algum descumprimento do nosso programa publica-
do, deverá informar imediatamente a respeito da falha detectada, para que possamos apresentar uma 
solução imediata ao problema. Se este procedimento não foi cumprido, no caso de reclamação posterior, 
o ônus da prova dos acontecimentos caberá ao consumidor. No caso do não cumprimento dos serviços 
acontecer por parte dos prestadores finais (hotéis, restaurantes, cruzeiros etc.), o passageiro/cliente de-
verá apresentar uma reclamação formal por escrito, preenchendo, no local, a correspondente Folha de 
Reclamação Oficial do prestador final. Desta forma se oferece a possibilidade de resolver o problema no 
local e imediatamente, ou serve o documento para processá-lo de forma efetiva posteriormente, não se 
restringindo a reclamação a mero informativo/comentário de viagem.

11.- Responsabilidades
11.1.- Em nosso papel de Operador destes programas, e em nome dos nossos afiliados, declaramos ex-
plicitamente que atuamos como intermediários entre os clientes, por um lado, e pessoas ou entidades 
contratadas para proporcionar os serviços nos diferentes itinerários, tais como: empresas de transporte, 
hotéis, companhias aéreas, companhias ferroviárias, companhias marítimas, outras operadoras etc., por 
outro lado. Nos responsabilizamos pelo cumprimento dos serviços mencionados nos programas, mas 
declinamos qualquer responsabilidade por: atrasos, greves, terremotos, quarentenas ou outras causas 
de força maior, bem como qualquer perda, estragos, acidente ou irregularidade que possa ocorrer aos 
passageiros e seus pertences, quando estes sejam praticados por terceiros e, portanto, fora do controle 
do Operador e/ou de seus agentes afiliados. Igualmente ficamos isentos de qualquer prejuízo por alte-
ração ou atraso nos trajetos aéreos incluídos nos diferentes programas. Como a Special Tours não tem a 
capacidade de decisão necessária para determinar o cumprimento dos horários ou atrasos nas viagens 
aéreas, está isenta de responsabilidade.
11.2.- Ao reservar um de nossos programas, ou aceitar qualquer roteiro ou serviço individual, fica esta-
belecido que o passageiro, ou qualquer outra Empresa mediadora em sua compra, dá-se por informado, 
aceitando todas e cada uma das condições e indicações expostas em cada uma das diferentes seções do 
conjunto destas Condições Gerais, e que a partir deste momento passam a ser denominadas CONTRATO, 
para todos os efeitos. A atualização destas Condições Gerais estará sempre à disposição em nosso site 
www.specialtours.com e deverá ser consultada antes de efetuar a compra.
11.3.- Se em alguma das datas dos programas indicados neste catálogo, ou em qualquer outro itinerário 
em que se aplicam estas Condições Gerais, por dificuldades de Acomodação ou qualquer outra causa 
justificada, os clientes não puderem ser hospedados na cidade indicada, serão acomodados em hotéis 
da mesma categoria ou de categoria SIMILAR, nos arredores, sem que os clientes possam reclamar por 
esta eventualidade.
11.4.- A venda destes programas por parte de nossos agentes não implica sua responsabilidade por cau-
sas imputáveis ao Operador, sempre que não tenham ocultado o nome deste.
11.5. Política de Vendas: a venda e distribuição destes programas ficam limitadas exclusivamente à AMÉRI-
CA LATINA e EUA, através de Agências de Viagens das áreas que prestam um serviço único de assessoria 
e contratação como estabelecimentos permanentes da Special Tours (Mayorista de Viajes SA), que atuam 
em nome e por conta desta empresa em tudo que está relacionado com a distribuição e venda de seus 
produtos. Este caráter deverá ficar especificado na documentação que for entregue pelas Agências de 
Viagens aos passageiros, ao menos nos documentos denominados voucher.
11.6.- Os temas não regulamentados dentro destas Condições Gerais regem-se conforme o Ordenamento 
Jurídico Espanhol em matéria turística, sendo de prioritária aplicação as que tenham sido publicadas pela 
Comunidade Autônoma onde o Operador tem sua sede social.
11.7.- Viagens operadas por “Special Tours” é marca comercial de “Mayorista de Viajes S.A.”, CIF 
A-80609910, domicilio em Calle José Rover Motta 27, 07006 Palma de Mallorca - España e número de 
licença BAL 719, em colaboração com sua rede de fornecedores locais.
11.8.- Qualquer erro ou variação que seja detectado depois da publicação deste folheto será incluído e 
atualizado no documento “ERRATAS Y ACTUALIZACIONES” disponível na web www.specialtours.com no 
“Superbuscador”, clicando sobre a capa do folheto e produto correspondente.

12.- Proteção de dados
12.1.- Os dados pessoais proporcionados serão incorporados em um arquivo que é de responsabilidade 
da Mayorista de Viajes S.A., com o fim de prestar-lhe e oferecer-lhe seus serviços, facilitar a tramitação de 
suas solicitações e em caso de proporcionar-nos seu e-mail, sendo de caráter voluntario e em caso que 
deseje colaborar respondendo ao nosso controle de qualidade e, uma vez respondido, converter-se em 
membro de nosso clube de viagens, enviar-lhe informação e ofertas comerciais no futuro sobre produtos 
e serviços que possam resultar-lhe interessantes.
12.2.- Além de seu nome e sobrenome, necessariamente deverá comunicar alguns outros dados pessoais 
tal como data de nascimento, número de passaporte ou nacionalidade, para diferentes fornecedores 
como companhias de transporte, hotéis, companhias de seguros, receptivos e todos os demais sujeitos ao 
que seja necessário comunicar-lhes para executar o contrato de viagem combinado o serviço adquirido e 
dar cumprimento ao objeto do contrato. Se informa que certos dados pessoais são indispensáveis para a 
prestação de alguns serviços, normalmente relacionados com o transporte e alojamento, por estar alguns 
dos prestadores de serviços obrigados de conformidade com as leis e regulamentos aplicados na Espanha 
a nível internacional e/ou em países de destino e inclusive de trânsito, para comunicar os dados pessoais 
que se lhe solicitem as autoridades públicas espanholas ou estrangeiras competentes, em particular com 
fins preventivos ou de luta contra o terrorismo e outros delitos graves, pelo o que o fato de não comunicar 
certos dados ou de comunicar dados inexatos poderia supor que o prestador de serviços pudesse ter 
que denegar a prestação de serviço, sem que em tal caso o prestador do serviço nem o organizador ou 
detalhista possa ser responsável por isso. 
12.3.- Todas aquelas pessoas cujos dados pessoais sejam objeto do tratamento poderão exercer gratuitamente os 
direitos de acesso, correção, cancelamento ou oposição previstos na Lei Orgânica 15/1999 da Proteção de Dados de 
Caráter Pessoal, comunicando-o ao e-mail comercial@specialtours.com ou bem por escrito enviando ao seguinte 
endereço: Mayorista de Viajes, Calle Virgilio, 25B CP28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid).
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Mediterrâneo, Oriente Médio,  
Extremo Oriente, África, Oceania
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Neste catálogo 
encontrará 
os seguintes 
destinos

Tailândia
Vietnã
Camboja
Indonésia

Grécia
Turquia

Marrocos
Tunísia
Egito 
Israel, Jordânia 
Líbano e Irã

Emirados Árabes

Grandes Roteiros 
Oriente Médio

Ásia Central

Índia
Nepal 
Butão
Sri Lanka

China
Japão
Coréia do Sul
Filipinas

Austrália
Nova Zelândia
Fiji

Destinos
Exóticos

África do Leste
África Austral

Grandes 
Roteiros 
de Oriente

City Packages

Mais de 500 itinerários com um cuidado-
so desenho de etapas, com uma cautelosa 
seleção de atividades e serviços incluídos, 
opções de viagem com mais beneficios para 
garantir que você desfrute em cada uma das 
suas rotas!. Descubra as grandes novidades 
que oferecemos para conhecer a Europa, seus 
encantos e lugares fantásticos.

¿Vamos?

Conheça também
nosso catálogo
Circuitos
Europa
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