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I n t r o d u ç ã o

EUROPA
C I R C U I T O S
2019/2020

LUSANOVA

Bem-vindo! Viaje junto com a Lusanova pelo Mundo.

Fundamos a Lusanova em 1959, em Lisboa, e desde lá estamos 
desbravando o mundo com você, oferecendo viagens para 
diversos países nos 5 continentes.

Aos 60 anos de história, reafirmamos nosso compromisso 
de realizar sua viagem dos sonhos indo além do que você imagina, 
surpreendendo da ida à volta em cada detalhe com segurança, 
confiança e profissionalismo.

Seja um dos mais de 30 mil passageiros que levamos para 
curtir novas e inesquecíveis aventuras pelo mundo todo ano. 
Permita-se viajar com a Lusanova.

Compartilhe todas as experiências de uma viagem junto de quem 
você mais gosta. Personalize o roteiro da viagem que você sempre 
sonhou em fazer em grupo. Acesse lusanova.com.br/cotacoes 
e faça seu orçamento.

Siga-nos nas redes sociais

grandes destinos &

exoticos´
2022/2023
C i rCu i tos
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razões para vIajar

5 boas razões 
para vIajar com a Lusanova

a nossa viagem inicia-se em 1959. para nós a hospitalidade significa fazer 
sentir ao cliente que está em casa, mesmo quando se encontra num outro 
continente.

num mundo incerto que muda rapidamente um valor importante é a con-
fiança, sempre difícil de conquistar, por isso na Lusanova empenhamo-nos 
diariamente para conseguir garantir esse valor ao cliente.

numa realidade em constante mudanças, procuramos inovar, transfor-
mando as boas ideias em realidades. tendo sempre presente os valores do 
passado, de que muito nos orgulhamos.

o nosso objetivo é garantir o máximo de qualidade nos serviços que 
préstamos, o modo que temos para manter sempre um alto padrão de 
exigência é ter em atenção as opiniões dos nossos clientes, aprimorando 
o que dever ser melhorado.

colocamos sempre o nosso cliente no centro das nossas preocupações, 
para podermos atender as expectativas de qualidade que ele nos exige. es-
tamos atentos aos detalhes da viagem para que ela seja um sonho realizado.

Uma longa experiência de 60 anos01

Uma qUestão de confiança02

inovar para melhorar em cada ano03

a garantia de Uma operadora idónea04

a qUalidade como missão estratégica05
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ÍndIce
juntos peLo mundo 
desde 1959

Ásia e pacífico
(a partir da pág. 30)

cIrcuItos pág. cIrcuItos pág.

Índia Namaste! + Extensão Dubai 30
Índia Sagrada 31
Índia dos Marajás 32
Índia Sagrada com Nepal 33
Tailândia e Dubai 34
Tailândia - Reino Thai 35
Triângulo Thai com Krabi ou Koh Samui 36
Tailândia Essencial com Phuket ou Phi Phi 37
Vietnã e Camboja + Extensão Bangkok 38

Tailândia, Vietnã e Camboja 40
Laos, Vietnã e Camboja + Extensão Bangkok 42
Bangkok, Myanmar, Vietname e Camboja 44
Cingapura e Myanmar 46
Cingapura com Templos e Praias de Bali 47
China e Japão - Gigantes da Ásia 48
China Pitoresca 50
Japão dos Samurais 51

médio oriente e África
(a partir da pág. 8)

cIrcuItos pág. cIrcuItos pág.

Marrocos - Cidades Imperiais 8
Marrocos - Tesouros Imperiais e Areias do Deserto 9
Maravilhas da África do Sul + Extensão a Sun City       10
Lendas da África do Sul - Kruger e Pilanesberg 11
Quénia e Tanzânia 12
Quénia - Karibu Safari 13
Tanzânia Fantástica 14
Irã - Pérsia Antiga 15
Emirados Árabes – Dubai e Abu Dhabi 16
Emiratos Árabes e Sultanato de Omã 17

Terra Santa em Português 18
Israel Maravilhoso 19
Israel com Mar Morto 20
Jerusalém e Jordânia 21
Israel e Jordânia 22
Israel, Jordânia e Egito 24
Egito Eterno 26
Egito Completo 27
O Melhor do Egito 28
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dIretórIo de vIajante

dIcas e Informações 
ao turIsta
para a sua segurança, a sua tranquilidade e o bom planejamento da viagem, apresentamos 
todas as informações necessárias a você.

excelentes preços/serviços de qUalidade

Bagagem / carregadores nos hotéis

A Lusanova Tours não acredita que o passageiro deva pagar um preço 
exagerado por um serviço excelente e umas férias fenomenais. A nossa 
política de preços incomparáveis é possível pelo grande poder de com-
pra estabelecido através dos anos, da longa relação com a indústria do 
turismo e da rede de companhias associadas por todo o Mundo.

Identifique a sua bagagem com o vosso nome, endereço, cidade de re-
sidência, país e telefone. A Bagagem é pessoal e de responsabilidade 
do passageiro. O espaço nos bagageiros dos ônibus é limitado a uma 
mala por pessoa com um peso médio de 20 quilos. Recomendamos 
que leve roupas confortáveis e não esqueça que algumas visitas em 
cidades são realizadas caminhando pelos lugares turísticos, pelo que 
recomendamos levar calçados confortáveis. Para uma noite especial 
leve uma roupa mais elegante, no resto da viagem vista-se desportiva-
mente e confortavelmente. Não abandone a sua bagagem de mão nos 
restaurantes ou lobbies dos hotéis e evite o contacto com estranhos. 
Atenção na chegada aos hotéis à abertura dos bagageiros do ônibus dê 
atenção ás suas bagagens. Aquando da saída do hotel deverá conferir 
se a vossa bagagem foi transportada para o ônibus correto.

earlY checK-in / late checK-oUt

Alguns voos para determinadas partes do mundo poderão ter horários me-
nos convenientes como sejam partidas ou chegadas madrugadoras; com 
um custo extra, e para sua comodidade, poderá entrar no quarto logo após 
a chegada ou usufruir do mesmo até à hora do traslado para o aeroporto.

voUchers

Quando receber a sua documentação de viagem, confira os vouchers 
que lhe são entregues, se as datas e serviços estão correctos, e se está 
indicado os telefones de emergência. Com a documentação de viagem 
entregaremos uma listagem dos hotéis previstos para a vossa viagem.

políticas de cancelamento

Cada destino tem a sua política de cancelamento, na maior parte das 
vezes bastante restritiva; consulte-nos.

traslados

Na chegada ao aeroporto de início do roteiro escolhido, quando tiver 
um traslado incluído, após recolher a sua bagagem, saia para o saguão 
de chegadas e procure o seu transferista, que habitualmente o aguar-
da com um letreiro com o seu nome ou logo da Lusanova Tours. O 
transferista o transportará ao hotel previsto, e dará toda a informação
sobre a programação do dia seguinte, pois o transferista não é o guia 
que acompanha o grupo. Nota Importante: Se perder um vôo de cone-
xão, mudarem o seu vôo de chegada ou a sua mala demorar a sair, se 
estão em duas ou mais pessoas, uma deverá sair para avisar o trans-
ferista ou avise pelo telefone ou e mail de emergência indicado no 
voucher. Não nos responsabilizamos pelos serviços de traslados em 
que não nos comunicaram os atrasos ou mudança de vôos. Em virtu-
de dos participantes viajarem em vários vôos de diversas companhias 
aéreas e diferentes horários de chegada, os traslados de chegada e 
saída podem ser efetuados de forma coletiva ou individualmente.

hotéis

Seleccionamos um conjunto de hotéis de qualidade para que se sinta 
como em casa. A localização dos hotéis foi determinante para a sua 
contratação.
Os hotéis que utilizamos são bons, funcionais e confortáveis, classi-
ficados oficialmente como Primeira Categoria, Turística Superior ou 
Turística.
Todos com W.C. privativo, telefone e televisão, minibar, cofre, secador 
de cabelo e sistema de ar condicionado. Destacamos que a qualida-
de e classificação dos hotéis é variável de país para país. A maioria 
dos quartos triplos, são normalmente quartos duplos com uma cama 
agregada (extra), restringindo portanto, o espaço e o conforto nos 
quartos, pelo que somente aconselhamos o seu uso por familiares ou 
2 adultos e 1 criança. Os hotéis previstos podem ser alterados por ho-
téis similares em categoria e qualidade. O horário normativo de entra-
da nos hotéis será após as 14.00 horas e a saída até às 12.00 horas.
Fora destes horários para ter disponível o seu quarto, solicite com an-
tecedência e antes de iniciar a viagem, as noites extras que pretender. 
Se desejar cama de casal, solicite ao efectuar a sua reserva.
refeiçÕes

Todas as refeições servidas para os grupos, são em menu turístico 
fixo, com horário préestabelecido, e em aérea reservada para o grupo 
seja nos hotéis ou em restaurantes. Não estão incluídas as bebidas. 
Orientamos que são menus turísticos elaborados para agradar a to-
dos, embora saibamos que não se pode agradar a todos os tipos de 
hábitos culinários.

horÁrios

Para que a viagem decorra de forma agradável e organizada é neces-
sário que os horários estabelecidos pelo guia sejam cumpridos por 
todos os passageiros.
Recomendamos que se apresente com 5 minutos de antecedência 
aos locais de encontro marcados pelo guia durante a viagem.
moeda / cÂmBios

Consulte antes de viajar a cotação da moeda do pais de destino. O nosso 
guia orientará os passageiros, quando necessário, para efetuar trocas de 
moeda. 

telefone

O número internacional do Brasil é o 00 55, no entanto, poderá fazer 
ligações a cobrar no destino. Caso o faça a partir do quarto do hotel, 
poderá lhe ser cobrada uma taxa de serviço, informe-se sobre os 
números de telefone para ligar para o Brasil a cobrar no destino via 
Embratel.

dicas Úteis

Guarde sempre os seus bens pessoais (dinheiro, passaporte, jóias, pas-
sagens, etc.) no cofre do quarto de hotel (alguns hotéis poderão cobrar 
taxa de serviço pelo seu uso). Utilize os cartões de crédito internacio-
nais ou cheques de viagem que são aceites em todas as cidades para 
evitar transportar dinheiro “em espécie”. Por razões de segurança não 
deixe nos restaurantes sobre as cadeiras, roupas ou bolsas, e na rua ou 
nos transportes públicos, tenha cuidado com a sua carteira ou bolsa.

obrigado por nos escolher para realizar a sua viagem

GRANDES DESTINOS & EXÓTICOS 2022/2023
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ÍndIce médIo orIente e áfrIca
juntos peLo mundo 
desde 1959

médio oriente e África
(a partir da pág. 8)

cIrcuItos pág. cIrcuItos pág.

Marrocos - Cidades Imperiais 8
Marrocos - Tesouros Imperiais e Areias do Deserto 9
Maravilhas da África do Sul + Extensão a Sun City       10
Lendas da África do Sul - Kruger e Pilanesberg 11
Quénia e Tanzânia 12
Quénia - Karibu Safari 13
Tanzânia Fantástica  14
Irã - Pérsia Antiga  15
Emirados Árabes – Dubai e Abu Dhabi 16
Emiratos Árabes e Sultanato de Omã  17

Terra Santa em Português  18
Israel Maravilhoso  19
Israel com Mar Morto  20
Jerusalém e Jordânia  21
Israel e Jordânia  22
Israel, Jordânia e Egito  24
Egito Eterno  26
Egito Completo  27
O Melhor do Egito  28
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725€
9

marrocos - cIdades ImperIaIs

ref: Lus – 006
7 refeIções

Itinerário:
5º Dia – Fez
Café da manhã. Dia dedicado à exploração da capital espiritual de 
Marrocos: Medina Medieval, Madraça Bou Anania, Fonte de Nejjari-
ne, Foundouq Neijarine, Mausoléu Moulay Idriss, Mesquita Karaouine 
(exterior), esplanada do Palácio Real e passeio pela Medina Fez Jdid. 
Jantar e hospedagem.

6º Dia – Fez / Beni Mellal / Marraquexe 
Café da manhã. Saída para Marraquexe, atravessando a região 
do Atlas, e passando pelas aldeias berberes de Immouzeur de 
Kandar e Ifrane e por Beni Mellal. Jantar e hospedagem.

7º Dia – Marraquexe 
Café da manhã. Visita à histórica “Pérola do Sul“: Palácio Bahia, 
Minarete Koutoubia e Jardins Menara. À tarde exploração da Praça 
Djemaa El Fna e dos seus souks, lugar de contínuo 
entretenimen-to. Jantar típico com espetáculo. Hospedagem.

8º Dia – Marraquexe / Casablanca 
Café da manhã. Manhã livre para compras no souk. À tarde 
viagem de regresso para Casablanca. Jantar e hospedagem.

9º Dia – Casablanca / Brasil
Café da manhã . (quarto disponível até às 12h00) traslado

ao aer oporto. Fim dos nossos serviços.

1º Dia – Brasil /  Casablanca     
Voo regular com destino a Casablanca. Noite e a bordo.

2º Dia – Casablanca
Chegada e traslado ao hotel (quarto disponível a partir das 
14h00). Jantar* e hospedagem. Nota: *jantar incluído para passa-
geiros com voos a chegar antes das 19h30

3º Dia – Casablanca / Rabat
Café da manhã. Visita panorâmica da capital económica: 
mercado central, bairro Habous, Palácio Real, Praça Moha-
med V, área residencial de Anfa e Mesquita Hassan II (ex-
terior). Saída para Rabat, capital administrativa e Cidade 
Imperial Branca. Visita panorâmica: Palácio Real (Mechou-
ar), Kasbah Oudaya, Mausoléu Mohamed V e Torre Hassan. 
Jantar e hospedagem.

4º Dia – Rabat / Meknes / Fez
Café da manhã. Saída para Meknes e visita panorâmi-
ca: Bab Mansour, os estábulos reais e o bairro judeu. 
Continuação para a cidade sagrada Moulay Idriss e visi-
ta às ruínas romanas de Volubilis. Jantar e hospedagem 
em Fez.

Sábados de Novembro 2021 
a Outubro 2022;
(Mínimo 2 Participantes)

Datas de 
chegada a Casablanca:

•  7 noites de hospedagem nos hotéis 
selecionados com café da manhã;
•  Circuito com guia acompanhante em 
língua espanhola;
•  7 refeições;

•  Traslados de chegada e saída.

Não incluso:
• Passagens aéreas;
•  Bebidas às Refeições;
• Gratificações;
•  Tudo o que não esteja incluído no pro-
grama.

Incluso:

Roteiro: Casablanca  2N  Rabat  1N  Méknes / Fez 2N  Marraquexe 2N  

Época Baixa
Novembro + 04,11 
Dezembro + 08,15,22 
Janeiro + Junho

Época 
Média

Época Alta

Cidade 4* 5*

Casablanca Novotel Sofitel Tour Blanche
Rabat Farah Le Diwan MGallery
Fez Barcelo Medina / Zalagh Parc Palace Palais Medina / Les Merinides
Marraquexe Riad Ennakhil Kenzi Rose Garden

Hotéis Previstos (Ou similares)

Categoria 4* 5*
Época Baixa Média Alta Baixa Média Alta

Duplo 725 € 773 € 827 € 1.027 € 1.080 € 1.133 €
Single 987 € 1.060 € 1.113 € 1.433 € 1.507 € 1.560 €
Supl. 6 almoços – 86€

Preços por pessoa (Em Euros):

Casablanca

Guias Locais
falando  Espanhol

01,29 Janeiro + 05,12,19 
Fevereiro + Julho + Agosto + 
03,10,17 Setembro

18,25 Dezembro + 26 
Fevereiro + Março + Abril + 
Maio + 24 Setembro + 
Outubro

Nota: Nas partidas com menos de 8 
participantes, o tour será operado 
apenas com guias locais.
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marrocos – tesouros ImperIaIs e areIas do deserto

d I a s
ref: Lus-007

10 refeIções

12

Itinerário:
Kandar e Ifrane e por Beni Mellal. Jantar e hospedagem.

7º Dia – Marraquexe 
Café da manhã. Visita à histórica “Pérola do Sul“: Palácio 
Bahia, Minarete Koutoubia e Jardins Menara. À tarde 
exploração da Praça Djemaa El Fna e dos seus souks, 
lugar de contínuo entretenimento. Jantar típico com 
espetáculo. Hospedagem.

8º Dia – Marraquexe 
Café da manhã. Visitas ao Jardim Majorelle, de influência francesa. 
e ao Museu Yves Saint Laurent. Tarde livre. Jantar e hospedagem.

9º Dia – Marraquexe / Ouarzazate  
Café da manhã. Saída em Land Rover 4x4 para Ouarzazate. 
Parada em Tich’n’Tichka, a uma altitude de 2260m, e visita ao 
Kasbah Telouet. Continuação para o famoso Kasbah Ait Benha-
dou, cenário de vários filmes. Por último parada junto ao Kas-
bah Taourirt. Jantar e hospedagem.

10º Dia – Ouarzazate / Zagora  (Deserto)
Café da manhã. Partida para Taznakth, famosa pelos seus 
tapetes berberes. Continuação em direcção a sul, para Agdz, 
e posteriormente para Zagora, atravessando uma estrada 
repleta de palmeiras e kasbahs. Jantar e hospedagem em 
acampamento berbere. Nota: sujeito às condições climatéricas.

11º Dia – Zagora / Marraquexe  
Café da manhã. Viagem de regresso a Marraquexe, via Ouarza-
zate, Agdz e através das montanhas do Anti-Atlas e do desfila-
deiro Tizn Tickha. Jantar e hospedagem.

12º Dia – Marraquexe  / Brasil
Café da manhã . (quarto disponível até às 12h00) 

traslado ao aer
 
oporto. Fim dos nossos serviços.

1º Dia – Brasil /  Casablanca     
Voo regular com destino a Casablanca. Noite e a bordo.

2º Dia – Casablanca
Chegada e traslado ao hotel (quarto disponível a partir das 
14h00). Jantar* e hospedagem. Nota: *jantar incluído para passa-
geiros com voos a chegar antes das 19h30.

3º Dia – Casablanca / Rabat
Café da manhã. Visita panorâmica da capital económica: 
mercado central, bairro Habous, Palácio Real, Praça Moha-
med V, área residencial de Anfa e Mesquita Hassan II (ex-
terior). Saída para Rabat, capital administrativa e Cidade 
Imperial Branca. Visita panorâmica: Palácio Real (Mechouar), 
Kasbah Oudaya, Mausoléu Mohamed V e Torre Hassan. Jan-
tar e hospedagem.

4º Dia – Rabat / Meknes / Fez
Café da manhã. Saída para Meknes e visita panorâmica: Bab 
Mansour, os estábulos reais e o bairro judeu. Continuação 
para a cidade sagrada Moulay Idriss e visita às ruínas roma-
nas de Volubilis. Jantar e hospedagem em Fez.

5º Dia – Fez
Café da manhã. Dia dedicado à exploração da capital espi-
ritual de Marrocos: Medina Medieval, Madraça Bou Anania, 
Fonte de Nejjarine, Foundouq Neijarine, Mausoléu Moulay 
Idriss, Mesquita Karaouine (exterior), esplanada do Palácio 
Real e passeio pela Medina Fez Jdid. Jantar e hospedagem.

6º Dia – Fez / Beni Mellal / Marraquexe 
Café da manhã. Saída para Marraquexe, atravessando a região 
do Atlas, e passando pelas aldeias berberes de Immouzeur de 

• 10 noites de hospedagem nos hotéis 
selecionados com café da manhã;
•  Circuito com guia acompanhante em 
língua espanhola;
•  10 refeições;

•  Traslados de chegada e saída;

Não incluso:
•  Passagens aéreas
•  Bebidas às Refeições
• Gratificações;
•  Tudo o que não esteja incluído no pro-
grama.

Roteiro: Casablanca  1N Rabat  1N Méknes / Fez 2N Marraquexe 4N Ouarzazate  1N Zagora  1N   

Cidade 4* 5*

Casablanca Novotel Sofitel Tour Blanche
Rabat Farah Le Diwan MGallery
Fez Barcelo Medina / Zalagh Parc Palace Palais Medina / Les Merinides
Marraquexe Riad Ennakhil Kenzi Rose Garden
Ouarzazate Le Riad / Farah Al Janoub Berbere Palace

Hotéis Previstos (Ou similares)

Fez

Marraquexe

Guias Locais
falando  Espanhol

Datas de  
chegada a Casablanca:

GRANDES DESTINOS & EXÓTICOS 2022/2023

Tizi Desert Tizi Desert Camp (Caravane de Sud) Tizi Desert Camp Plus (Caravane de Sud)

Deserto

Categoria 4* 5*
Época Baixa Média Alta Baixa Média Alta

Duplo 1.110 € 1.173 € 1.240 € 1.713 € 1.787 € 1.867 €
Single 1.467 € 1.593 € 1.660 € 2.280 € 2.407 € 2.487 €

Preços por pessoa (Em Euros):

Supl. 8 almoços – 120€; Supl.partida 25 Dez: 4* = 155€, 5* = 275€

Sábados de Dezembro 2021 
a Outubro 2022;

Época Baixa 04 Dezembro +
25 Junho

Época 
Média

Época Alta

1 Janeiro + 5 Fevereiro + 16 
e 30 de Julho + 06 e 13 de 
Agosto + 10 de Setembro

25 Dezembro + 12 e 26 de 
Março + 09 e 23 de Abril + 
7 de Maio + 8 e 22 de 
Outubro

Incluso

d e s d e

1.110€
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maravILHas da áfrIca do suL

ref: Lus – 009
2 refeIções

Itinerário:
Five” - leão, leopardo, elefante, rinoceronte e búfalo, são a 
principal atração, mas existem também populações de gira-
fas, antílopes, veados, chitas, hienas, crocodilos, hipopótamos 
e macacos. Jantar e hospedagem no lodge em Mpubalanga.

5º Dia – Mpubalanga / Pretória / 
Joanesburgo / Cidade do Cabo
Café da manhã. Saída com destino a Pretória e tour panorâ-
mico da capital admnistrativa do país. Vôo para a Cidade do 
Cabo (não incluso, hora recomendada do vôo entre as 19h00-
20h00). Traslado ao hotel. Hospedagem.

6º e 7º Dia – Cidade do Cabo 
Café da manhã. Dias livres para explorar a cidade a seu gosto 
ou realizar excursões opcionais à Península do Cabo ou Cidade 
e Rota dos Vinhos. Hospedagem.

8º Dia – Cidade do Cabo / Brasil
 Café da manhã . Traslado ao aeroporto (quarto disponível 

até às 12h00).
Fim dos nossos serviços.

restaurantes, cassinos, espetáculos, danceterias, desportos 
vários, passeios em balão de ar quente, praia artificial com uma 
das maiores piscinas de ondas do mundo, etc! A dificuldade vai 
ser escolher. Hospedagem.

3º Dia – Sun City / Joanesburgo 
Café da manhã. Traslado de regresso a Joanesburgo.
Fim dos nossos serviços.

1º Dia – Brasil /  Joanesburgo     
 Voo regular com destino a Joanesburgo. Noite e refeição a bordo.

2º Dia – Joanesburgo
Chegada e traslado ao hotel (quarto disponível após as 14h). 
Hospedagem.

3º Dia – Joanesburgo / White River / Mpubalanga
Café da manhã. Pelas 08h00 traslado à zona do Kruger 
Park, no nordeste do país, atravessando a província de 
Mpumalanga e passando por lugares de impressionante 
beleza como a “Janela de Deus” e o Desfiladeiro no Canyon 
do Rio Blyde. Jantar e hospedagem.

4º Dia – Parque Nacional Kruger
Dia inteiro no Kruger Park. Em veículo aberto 4x4 poderá ob-
servar a grande variedade de fauna: mais de 500 espécies de 
aves, 112 de répteis e 150 de mamíferos. Os famosos “Big 

1º Dia – Joanesburgo / Sun City     
Traslado de Joanesburgo para Sun City. Cidade com uma arqui-
tetura arrojada, foi construída num vale das montanhas Pila-
nesberg e é a verdadeia Las Vegas africana. Hospedagem.

2º Dia – Sun City
Café da manhã. Dia livre para explorar a cidade a seu gosto. 
Este complexo tem de tudo um pouco para o manter ocupado: 

Datas de 
chegada a Joanesburgo:

•  6 ou 8 noites de hospedagem nos hotéis
seleccionados com café da manhã;

•  Visitas com guias locais de língua portu-
guesa (excepto safari);

•  2 refeições;
•  Traslados de chegada e saída;

Não incluso:
• Passagens aéreas;
• Bebidas às refeições;
• Gratificações a bagageiros;
•  Tudo o que não esteja incluído no pro-

grama

Incluso:

Roteiro:  Joanesburgo 1N  Kruger Park 2N  Pretória / Cidade do Cabo 3N  

Localização Classic 4* Superior 4* Deluxe 4* 5*

Joanesburgo Signature Lux Sandton The Maslow The Maslow Michelangelo Sandton
Mpubalanga Destiny Lodge Stille Woning / 

Hulala Lodge
Stille Woning / 
Hulala Lodge Nut Grove Manor

Cidade do Cabo Fountains / Holiday Inn Fountains / Holiday Inn The Onyx Pepper Club
Soho - The Palace 

Hotéis Previstos (Ou similares)

Sun City -

Kruger Park

• Se fizer Sun City como pré-extensão a chegada 
a Joanesburgo será ao sábado;
• Se fizer Sun City como pós-extensão terá que 
adicionar um voo Cidade do Cabo / Joanesburgo;
• Obrigatória vacina da febre amarela;
• Possibilidade de efectuar extensões a Rota Jar-
dim e/ou Cataratas Victoria – consulte-nos

Notas importantes:

Pré ou Pós Extensão a Sun City

Guias Locais
falando Português 

Consulte-nos.

GRANDES DESTINOS & EXÓTICOS 2022/2023
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Itinerário:
da capital admnistrativa do país. Vôo para a Cidade do Cabo (não 
incluso, hora recomendada do vôo entre as 19h00-20h00). Tras-
lado ao hotel. Hospedagem.

6º e 7º Dia – Cidade do Cabo 
Café da manhã. Dias livres para explorar a cidade a seu gosto 
ou realizar excursões opcionais à Península do Cabo ou Cidade 
e Rota dos Vinhos. Hospedagem.

8º Dia – Cidade do Cabo / Joanesburgo / Pilanesberg
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e voo para Joanesbur-
go (não incluso, hora recomendada do vôo antes das 09h30). 
Chegada e traslado regular (em espanhol) para o Parque 
Nacional Pilanesberg (viagem de cerca de 2h30), localizado 
numa cratera de um vulcão extinto. Se não conseguiu ver os 
Big 5 no Kruger, terá aqui uma nova chance! Check-in no lodge 
e safari vespertino em veículo 4x4. Jantar e hospedagem.

9º Dia (– Parque Nacional Pilanesberg
Pensão completa no lodge. Dia com 2 safaris incluídos: um 
matutino e outro vespertino. Hospedagem.

10º Dia – Pilanesberg / Joanesburgo
Cedo de manhã, desfrute do último safari. Regresso ao lodge 
para café da manhã e traslado para Joanesburgo. Hospedagem.

11º Dia – Joanesburgo / Brasil
 Café da manhã . (quarto disponível até às 12h00) traslado 

ao aeroporto. Fim dos nossos serviços. 

1º Dia – Brasil /  Joanesburgo     
 Voo regular com destino a Joanesburgo. Noite e refeição a bordo.

2º Dia – Joanesburgo
Chegada e traslado ao hotel (quarto disponível após as 14h). Hos-
pedagem.

3º Dia – Joanesburgo / White River / Mpubalanga
Café da manhã. Traslado à zona do Kruger Park, no nor-
deste do país, atravessando a província de Mpumalanga 
e passando por lugares de impressionante beleza como a 
“Janela de Deus” e o Desfiladeiro no Canyon do Rio Blyde. 
Jantar e hospedagem.

4º Dia – Parque Nacional Kruger
Dia inteiro no Kruger Park. Em veículo aberto 4x4 poderá ob-
servar a grande variedade de fauna: mais de 500 espécies de 
aves, 112 de répteis e 150 de mamíferos. Os famosos “Big 
Five” - leão, leopardo, elefante, rinoceronte e búfalo, são a 
principal atração, mas existem também populações de gira-
fas, antílopes, veados, chitas, hienas, crocodilos, hipopótamos 
e macacos. Jantar e hospedagem no lodge em Mpubalanga.

5º Dia – Mpubalanga / Pretória / 
Joanesburgo / Cidade do Cabo
Café da manhã. Saída com destino a Pretória e tour panorâmico 

Datas de  
chegada a Joanesburgo:

•  9 noites de hospedagem nos hotéis se-
leccionados com café da manhã;

•  Visitas com guias locais de língua espa-
nhola/portuguesa (excepto safaris em
inglês);

•  5 refeições;
•  Traslados de chegada e saída;

Não incluso:
• Passagens aéreas;
•  Bebidas às refeições;
•  Gratificações a bagageiros;
•  Tudo o que não esteja incluído no pro-

grama

Incluso:

Roteiro:  Joanesburgo 2N  Kruger Park 2N  Pretória / Cidade do Cabo 3N  Pilanesberg  2N  

Localização Classic 4* Superior 4* 5*

Joanesburgo Signature Lux Sandton The Maslow Michelangelo Sandton
Mpubalanga Destiny Lodge Stille Woning Nut Grove Manor
Cidade do Cabo Fountains Holiday Inn CPT Pepper Club
Pilanesberg Black Rhino Game Lodge Black Rhino Game Lodge Ivory Tree Game Lodge

Hotéis Previstos (Ou similares)

Kruger Park

• Obrigatória vacina da febre amarela.
Notas importantes:

Guias Locais
falando Português ou  Inglês

Consulte-nos.
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QuénIa e tanzÂnIa

23 refeIções

Itinerário:
tuário para várias espécies de animais tais como elefantes, 
búfalos, girafas, chitas, gnus, impalas, zebras, hipopótamos, 
rinocerontes e primatas. Tem como grande atracção os leões 
empoleirados nas copas das acácias. Almoço no lodge e viagem 
para o Parque Nacional do Serengeti. O trajecto será um verda-
deiro safari fotográfico. Jantar e hospedagem.

10º Dia – Serengeti
Para quem viveu em África, Serengeti é um nome mítico ao 
qual se associam inúmeras caçadas. Situado num planalto 
entre Ngorongoro e a fronteira Quénia/Tanzânia, este parque 
engloba a maior parte do Ecossistema do Serengeti e é um dos 
locais onde pode observar as tradicionais rotas migratórias dos 
Gnus. Os rios existentes no parque proporcionam um excelente 
habitat para muitas espécies de aves, mamíferos e répteis. Se-
rão efectuados 2 safaris fotográficos, um de manhã e outro à 
tarde. Hospedagem em regime de pensão completa.

11º Dia – Serengeti / Ngorongoro
Café da manhã. Partida para a área de conservação de Ngoron-
goro, que tem mais de 8000 Km2, composta de florestas, lagos 
e dunas. Almoço em rota (bolsa picnic). Chegada ao lodge ao 
final do dia. Jantar e hospedagem.

12º Dia - Ngorongoro
Café da manhã. Ao acordar, sente que se encontra alojado junto 
à maior concentração permanente de vida selvagem em África. 
Há cerca de 8 milhões de anos o cone do vulcão que aqui esta-
va activo desmoronou-se e deu origem a esta famosa caldeira 
que chega a atingir os 610 metros de altura. É aqui que habitam 
mais de 25 mil animais: leões, leopardos, chitas, elefantes, bú-
falos, antílopes, zebras, flamingos e outras espécies de aves. 
O seu dia será passado na Cratera. Almoço (bolsa picnic) junto 
a um pequeno lago com hipopótamos. Jantar e hospedagem.

13º Dia – Ngorongoro / Tarangire
Café da manhã. Partida para o Parque Nacional Tarangire. Al-
moço e safari pela tarde. Jantar e hospedagem.

14º Dia – Tarangire / Arusha / Brasil
 Café da manhã. Viagem para Arusha. Almoço e traslado ao 

aeroporto.  
Fim dos nossos serviços.

1º Dia – Brasil /  Nairobi     
 Voo regular com destino a Nairobi. Noite e refeições a bordo.

2º Dia – Nairobi
Chegada, assistência e traslado ao hotel (quarto disponível após 
as 14h00). Hospedagem.

3º Dia – Nairobi / Maasai Mara 
Café da manhã. Manhã bem cedo saída para o Parque Na-
cional Maasai Mara, a continuação do ecossistema do Se-
rengeti em terras quenianas. Esta é a reserva onde poderá 
observar em qualquer altura do ano os Big 5: leão, búfalo, 
elefante, leopardo e rinoceronte. Poderá ainda observar 
inúmeras espécies de aves. Almoço e 1º safari da jornada. 
Jantar e hospedagem. 

4º Dia – Maasai Mara 
Pensão completa. O seu dia deve ser bem aproveitado, do 
nascer ao pôr-do-sol, fotografando, filmando, observando… 
desfrutando. Safari de manhã e à tarde. Opcionalmente (custo 
extra) safari de balão ao amanhecer.

5º Dia – Maasai Mara / Lago Nakuru
Café da manhã. Partida para o Parque Nacional de Lago 
Nakuru. Da sua fauna destacamos: rinocerontes, búfalos, 
girafas, gazelas, babuínos, leopardos e hipopótamos. Estes 
últimos podem ser observados ao pôr-do-sol quando se 
dirigem para a margem do lago para se alimentarem. Almoço, 
tempo livre e saída para safari fotográfico no parque. Jantar e 
hospedagem.

6º Dia – Lago Nakuru / Lago Naivasha / Amboseli 
Café da manhã. Saída bem cedo para o Lago Naivasha. Passeio de 
barco para observação de aves. Continuação para Amboseli com 
parada em Nairobi para almoço (ou almoço pic-nic/lunch box, de-
pendendo das condições da estrada). Jantar e hospedagem.

7º Dia –  Amboseli 
Café da manhã. Amboseli está localizado na parte Norte do 
Monte Kilimanjaro, na fronteira com a Tanzânia, e estende-se 
por uma área de 392 Km2. Em dias limpos consegue-se ver 
o topo do Kilimanjaro sempre coberto de neve. É aqui que se
encontram as maiores concentrações de elefantes do Quénia. 
Safari de dia inteiro com almoço pic-nic incluído (lunch box). Jan-
tar e hospedagem.

8º Dia –  Amboseli / Arusha / Lago Manyara 
Café da manhã. Viagem para a Tanzânia. Formalidades adua-
neiras e mudança de veículo e guia. Almoço em Arusha e 
continuação para o Lago Manyara. Jantar e hospedagem. 

9º Dia – Lago Manyara / Serengeti
Café da manhã. Safari fotográfico no Lago Manyara, um san-

Datas de  
chegada a Nairobi:

•  12 noites de hospedagem nos lodges se-
leccionados com café da manhã;

•  Transporte partilhado em veículo de safa-
ri com guia-motorista em língua inglesa;

• 23 refeições;
• Entradas nos parques nacionais;
•  Garrafa de água mineral durante os safaris;
• Traslados de chegada e saída;
•  Assistência pelos nossos representantes

locais;
Não incluso:
• Passagens aéreas;
• Bebidas às refeições;
•  Visto electrónico para o Quénia em www.

evisa.go.ek;
•  Visto electrónico para a Tanzânia www.

immigration.go.tz 
•  Gratificações a bagageiros (UDS$ 1.00

por mala), motoristas/guias (USD$ 5.00
a $10.00 por pessoa e por dia) e pessoal 
dos hotéis/lodges (USD$ 2.00 a $4.00
por pessoa e por dia)

•  Tudo o que não esteja incluído no programa

Incluso:

Roteiro:  Nairobi 1N  Maasai Mara 2N  Lago Nakuru 1N  Lago Naivasha / Amboseli 2N  Arusha / Lago Manyara 1N  Serengeti 2N  
Ngorongoro 2N  Tarangire  1N  

Lago Nakuru

1) Passaporte com validade mínima de 6 meses e com 
pelo menos 4 páginas em branco; 2) Vacinação contra a 
cólera e febre-amarela obrigatória para os passageiros 
procedentes de países onde estas doenças sejam endé-
micas (ou que fizeram trânsito nos últimos 10 meses); 
recomendada a profilaxia da malária e o uso de repelente 
de insectos; 3) Não são permitidos crianças com menos 
de 7 anos

Notas importantes:

Localização Lodge

Nairobi Ole Sereni
Maasai Mara Mara Sopa Lodge
Lago Nakuru Lake Nakuru Sopa Lodge
Amboseli Amboseli Sopa Lodge

Lago Manyara Kilimamoja Lodge/ 
Serena Lodge

Serengeti Serena Lodge
Ngorongoro Serena Lodge
Tarangire Serena Lodge

Lodges Previstos (Ou similares)

Guias-motorista
falando Inglês

Consulte-nos.

GRANDES DESTINOS & EXÓTICOS 2022/2023
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Itinerário:
5º Dia – Maasai Mara / Lago Nakuru
Café da manhã. Partida para o Parque Nacional de Lago Nakuru. 
Da sua fauna destacamos: rinocerontes, búfalos, girafas, gazelas, 
babuínos, leopardos e hipopótamos. Estes últimos podem ser 
observados ao pôr-do-sol quando se dirigem para a margem do 
lago para se alimentarem. Almoço, tempo livre e saída para safari 
fotográfico no parque. Jantar e hospedagem.

6º Dia – Lago Nakuru / Lago Naivasha / Amboseli 
Café da manhã. Saída bem cedo para o Lago Naivasha. Passeio de 
barco para observação de aves. Continuação para Amboseli com 
parada em Nairobi para almoço (ou almoço pic-nic/lunch box, de-
pendendo das condições da estrada). Jantar e hospedagem.

7º Dia – Amboseli
Café da manhã. Amboseli está localizado na parte Norte do Monte 
Kilimanjaro, na fronteira com a Tanzânia, e estende-se por uma 
área de 392 Km2. Em dias limpos consegue-se ver o topo do Ki-
limanjaro sempre coberto de neve. É aqui que se encontram as 
maiores concentrações de elefantes do Quénia. Safari de dia intei-
ro com almoço pic-nic incluído (lunch box). Jantar e hospedagem.

8º Dia – Amboseli / Nairobi / Brasil
 Café da manhã .Viagem para Nairobi. Tempo livre conforme 

a hora do seu vôo. Fim dos nossos serviços. 

1º Dia  – Brasil /  Nairobi     
 Voo regular com destino a Nairobi. Noite e refeições a 

bordo.

2º Dia – Nairobi
Chegada, assistência e traslado ao hotel (quarto disponível após 
as 14h00). Hospedagem.

3º Dia – Nairobi / Maasai Mara
Café da manhã. Manhã bem cedo saída para o Parque Na-
cional Maasai Mara, a continuação do ecossistema do Se-
rengeti em terras quenianas. Esta é a reserva onde poderá 
observar em qualquer altura do ano os Big 5: leão, búfalo, 
elefante, leopardo e rinoceronte. Poderá ainda observar 
inúmeras espécies de aves. Almoço e 1º safari da jornada. 
Jantar e hospedagem. 

4º Dia – Maasai Mara
Pensão completa. O seu dia deve ser bem aproveitado, do 
nascer ao pôr-do-sol, fotografando, filmando, observando… 
desfrutando. Safari de manhã e à tarde. Opcionalmente (custo 
extra) safari de balão ao amanhecer.

Datas de  
chegada a Nairobi:

•  6 noites de hospedagem nos lodges se-
leccionados com café da manhã;

•  Transporte partilhado em veículo de safari 
com guia-motorista em língua inglesa;

•  10 refeições;
• Entradas nos parques nacionais;
•  Garrafa de água mineral durante os sa-

faris;
• Traslados de chegada e saída;
•  Assistência pelos nossos representantes

locais;

Não incluso:
• Passagens aéreas;
• Bebidas às refeições;
• Visto electrónico em www.evisa.go.ek;
•  Gratificações a bagageiros (UDS$ 1.00 

por mala), motoristas/guias (USD$ 5.00
a $10.00 por pessoa e por dia) e pesso-
al dos hotéis/lodges (USD$ 2.00 a $4.00
por pessoa e por dia)

•  Tudo o que não esteja incluído no pro-
grama

Incluso:

Roteiro:  Nairobi 1N  Maasai Mara 2N  Lago Nakuru  1N  Lago Naivasha / Amboseli 2N  

Localização Chegada às 3ªs e 5ªs Chegada aos Domingos

Nairobi Ole Sereni Eka Hotel
Maasai Mara Mara Sopa Lodge Keekorok Lodge
Lago Nakuru Lake Nakuru Sopa Lodge Lake Nakuru Lodge
Amboseli Amboseli Sopa Lodge Ol Tukai Lodge

Lodges Previstos (Ou similares)

Maasai Mara

1) Passaporte com validade mínima de 6 meses 
e com pelo menos 4 páginas em branco; 2) Vaci-
nação contra a cólera e febre-amarela obrigatória
para os passageiros procedentes de países onde
estas doenças sejam endémicas (ou que fizeram
trânsito nos últimos 10 meses); recomendada a
profilaxia da malária e o uso de repelente de in-
sectos; 3) Não são permitidos crianças com me-
nos de 7 anos

Notas importantes:

Guias Locais
falando Inglês

Consulte-nos.

GRANDES DESTINOS & EXÓTICOS 2022/2023



M
éd

io
 O

ri
en

te
 e

 Á
fr

ic
a

14

d I a s
8

tanzÂnIa fantástIca

10 refeIções

Itinerário:
Ngorongoro, que tem mais de 8000 Km2, composta de 
florestas, lagos e dunas. Almoço em rota (bolsa picnic). 
Chegada ao lodge ao final do dia. Jantar e hospedagem.

7º Dia – Ngorongoro
Café da manhã. Ao acordar, sente que se encontra alojado 
junto à maior concentração permanente de vida selvagem 
em África. Há cerca de 8 milhões de anos o cone do vul-
cão que aqui estava activo desmoronou-se e deu origem a 
esta famosa caldeira que chega a atingir os 610 metros de 
altura. É aqui que habitam mais de 25 mil animais: leões, 
leopardos, chitas, elefantes, búfalos, antílopes, zebras, 
flamingos e outras espécies de aves. O seu dia será pas-
sado na Cratera. Almoço (bolsa picnic) junto a um pequeno 
lago com hipopótamos. Jantar e hospedagem.

8º Dia – Ngorongoro / Arusha / Brasil
 Café da manhã . Viagem para Arusha. Almoço e traslado ao 

aeroporto. Fim dos nossos serviços.

1º Dia – Brasil /  Arusha     
 Voo regular com destino a Arusha (Kilimanjaro). Noite e 

refeições a bordo.

2º Dia – Arusha
Chegada, assistência e traslado ao hotel (quarto disponível após 
as 14h00). Hospedagem.

3º Dia – Arusha / Lago Manyara 
Café da manhã. Manhã livre. Almoço e saída para o Lago 
Manyara. Tarde livre para explorar o lodge, as suas des-
lumbrantes vistas ou simplesmente descansar. Jantar e 
hospedagem.

4º Dia – Lago Manyara / Serengeti 
Café da manhã. Safari fotográfico no Lago Manyara, um 
santuário para várias espécies de animais tais como ele-
fantes, búfalos, girafas, chitas, gnus, impalas, zebras, hi-
popótamos, rinocerontes e primatas. Tem como grande 
atracção os leões empoleirados nas copas das acácias. 
Almoço no lodge e viagem para o Parque Nacional do Se-
rengeti. O trajecto será um verdadeiro safari fotográfico. 
Jantar e hospedagem.

5º Dia – Serengeti
Para quem viveu em África, Serengeti é um nome mítico ao 
qual se associam inúmeras caçadas. Situado num planalto 
entre Ngorongoro e a fronteira Quénia/Tanzânia, este 
parque engloba a maior parte do Ecossistema do Serengeti 
e é um dos locais onde pode observar as tradicionais 
rotas migratórias dos Gnus. Os rios existentes no parque 
proporcionam um excelente habitat para muitas espécies 
de aves, mamíferos e répteis. Serão efectuados 2 safaris 
fotográficos, um de manhã e outro à tarde. Hospedagem em 
regime de pensão completa.

6º Dia – Serengeti / Ngorongoro
Café da manhã. Partida para a área de conservação de 

Datas de 
chegada a Arusha:

•  6 noites de hospedagem nos lodges se-
leccionados com café da manhã;

•  Transporte partilhado em veículo de safari
com guia-motorista em língua inglesa;

• 10 refeições;
• Entradas nos parques nacionais;
•  Garrafa de água mineral durante os sa-

faris;
• Traslados de chegada e saída;
•  Assistência pelos nossos representantes

locais;
Não incluso:
• Passagens aéreas;
• Bebidas às refeições;
•  Visto electrónico em www.immigration.

go.tz 
•  Gratificações a bagageiros (UDS$ 1.00

por mala), motoristas/guias (USD$ 5.00
a $10.00 por pessoa e por dia) e pessoal 
dos hotéis/lodges (USD$ 2.00 a $4.00
por pessoa e por dia)

•  Tudo o que não esteja incluído no programa

Incluso:

Roteiro:  Arusha 1N  Lago Manyara 1N  Serengeti 2N  Ngorongoro  1N  

Serengeti

1) Passaporte com validade mínima de 6 meses e com 
pelo menos 4 páginas em branco; 2) Vacinação contra a 
cólera e febre-amarela obrigatória para os passageiros 
procedentes de países onde estas doenças sejam endé-
micas (ou que fizeram trânsito nos últimos 10 meses); 
recomendada a profilaxia da malária e o uso de repelente 
de insectos; 3) Não são permitidos crianças com menos 
de 7 anos.

Notas importantes:

Localização Lodge

Arusha Serena Lodge
Lago Manyara Serena Lodge
Serengeti Serena Lodge
Ngorongoro Serena Lodge

Lodges Previstos (Ou similares)

Guias Locais
falando Inglês

Consulte-nos.
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Irã – pérsIa antIga

7 refeIções

Itinerário:
Mesquita Jami, jóia do período islâmico; às famosas Pon-
tes Khajoo e Sio Se Pol, luxuosamente decoradas; ao bairro 
arménio e uma das suas igrejas. Visita a um forno de pão 
tradicional iraniano. Jantar tradicional com uma família local. 
Hospedagem.

7º Dia – Isfahan / Yazd  
Café da manhã. Saída para Yazd, a cidade dos zoroástricos, com 
uma arquitectura típica do deserto, ponto de passagem de uma 
das Rotas da Seda. Visita ao Templo do Fogo, dedicado ao fogo 
perpétuo mantido por sacerdotes da religião Zoroastra; à Mesquita 
Jameh; à Praça Amir Chakhmaq com a impressionante fachada de 
3 andares; e ao Jardim Dowlay Abad com a torre de vento mais alta 
do país. Passeio pelo bairro Fahadan, o centro histórico de Yazd. Al-
moço incluído. Hospedagem.

8º Dia – Yazd / Persépolis / Shiraz 
Café da manhã. Viagem para Shiraz. Em rota, visita a Persépo-
lis, a cidade em ruínas melhor preservada da antiga Pérsia, um 
complexo de palácios construídos por Dário I, Xerjes e Artajerjes 
e incendiado por Alexandre Magno; e ao sítio arqueológico de 
Naqsh-e Rostam. Almoço incluído. Hospedagem em Shiraz.

9º Dia – Shiraz
Café da manhã. Tour de dia completo à cidade das artes e das 
letras, “das Rosas e dos Poetas”, situada no sopé das Montanhas 
Zagros. Visita ao Túmulo de Hafez, mestre da lírica persa; à Mes-
quita Nasirol-Mulk; ao Museu Narenjestan, um pavilhão rica-
mente decorado; ao Mausoléu Ali ibn Hamzeh; e ao Bazar Vakil. 
Jantar no Restaurante Shapuri Palace Garden. Hospedagem.

10º Dia – Shiraz / Brasil
 Café da manhã . Traslado ao aeroporto (quarto disponível 

até às 12h00). Fim dos nossos serviços.

1º Dia – Brasil /  Teerã     
Voo regular com destino a Teerã. Noite a bordo.

2º Dia – Teerã
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Hospedagem.

3º Dia – Teerã
Café da manhã. Visita à capital (almoço incluído): Museu Nacional, 
Palácio de Golestão, residência real, com uma esplêndida sala de 
recepção repleta de espelhos, galerias e aposentos reais repre-
sentativos da arte do Irã do séc.XIX, Torre Azadi que comemora os 
2500 anos do Império Persa, e Tesouro Nacional. Hospedagem.

4º Dia – Teerã / Kashán / Isfahan   
Café da manhã. Saída para Kashán, visitando em rota o Santuário 
do Imã Khomeini. Já em Kashán, cidade com mais de 6000 anos de 
história famosa pelas suas magníficas mansões, visita ao Jardim 
Bioclimático Fin, com uma combinação de estilos arquitectónicas de 
3 dinastias: Safavid, Zand e Qajar; e à Casa de Tabatabaei, um bom 
exemplo da casa tradicional do séc.XIX com seus bonitos pátios. Al-
moço incluído. Hospedagem em Isfahan.

5º Dia – Isfahan
Café da manhã. Tour de dia inteiro com almoço à “Pérola da 
Pérsia”: Praça Naqsh-e Jahan; Mesquita Sheikh Lotfollah; 
Palácio Ali Qapu  e o Grande Bazar adornando o lado norte 
da Praça Naqsh-e Jahan, oferecendo artesanato local. Visita 
a uma tradicional casa de chá iraniana e percurso a pé por 
Charbagh, uma das ruas históricas da cidade. Hospedagem.

6º Dia – Isfahan 
Café da manhã. Disfrutaremos de outro tour pela cidade: 

Datas de  
chegada a Teerã:

•  Passagem aérea Kerman / Teerã em classe
económica na opção de 13 dias;

•  8 ou 11 noites de hospedagem nos hotéis
seleccionados com café da manhã;

•  Circuito com guia acompanhante em língua
espanhola;

•  7 ou 10 refeições
•  2 garrafas de água por dia;
•  Visto
•  Traslados de chegada e saída;
Não incluso:
•  Passagens aéreas internacionais;
•  Gratificações;
•  Tudo o que não esteja incluído no pro-

grama

Incluso:

Roteiro: Teerã  2N  Kashán / Isfahan  3N  Yazd  1N  Persépolis / Shiraz  2N  

Isfahan

Guias Acompanhante
falando Espanhol

Localização Categoria Primeira Categoria Primeira Superior

Teerã Ferdowsi / Parsian Kowsar / Asareh Espinas Persian Golf / Azadi
Isfahan Piroozi / Khajoo Abassi / Parsian Kowsar
Yazd Arg / Fahadan Dad / Safayieh / Moshir Garden
Shiraz Royal / Ariyu Barzan Shiraz Grand / Zandiye
Kerman Jahangardi Pars
Teerã (aeroporto) Ibis Novotel

Hotéis Previstos (Ou similares)

13º Dia – Teerã / Brasil
 Café da manhã. Traslado ao aeroporto (quarto dispo-

nível até às 12h00). 
Fim dos nossos serviços.

10º Dia – Shiraz / Kerman
Café da manhã. Viagem para Kerman, visitando em rota o Palá-
cio Sarvestan. Almoço. Hospedagem.

11º  Dia – Kerman (Deserto de Lut)
Café da manhã. Tour ao Deserto de Shahdad Kalouts com almoço. Lut 
é a zona mais extensa do deserto, contendo vários “kaluts”, um curio-
so fenómeno natural resultado da erosão do solo pela água. Visitas 
ao Jardim Shazdeh, um atractivo oásis e bom exemplo dos históricos 
jardins persas, decorados com cascatas, uma entrada monumental e 
um pavilhão residencial; e ao Santuário de Shah Nematollah Vali, lo-
calizado num encantor jardim cheio de armonia e o mais esplêndido 
monumento islâmico do Irão fora de Isfahan. Hospedagem

12º Dia – Kerman / Teerã
Café da manhã. Visita à cidade de Kerman: Mesquita Jameh. 
Almoço. Vôo (incluso) a Teerã. Hospedagem em hotel perto 
do aeroporto.

Opção com Kerman 13 dIas 10 refeIções desde 1.445€

Shiraz

Consulte-nos.

GRANDES DESTINOS & EXÓTICOS 2022/2023
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emIrados árabes – dubaI e abu dHabI

ref: Lus – 010
2 refeIções

Itinerário: (custo extra) a Sharjah, a capital cultural dos 
Emirados Árabes Unidos. À tarde saída em 
veículo 4x4 para um incrível passeio pelas dunas. 
Paradas para fo-tos e admirar o pôr-do-sol. 
Tempo para relaxar num acolhedor 
acampamento beduíno. Jantar bar-becue com 
espectáculo de folclore árabe e dança do ventre. 
Regresso ao hotel. Hospedagem.

5º Dia – Dubai / Abu Dhabi / Dubai
Café da manhã. Excursão a Abu Dhabi, capital 
dos Emirados Árabes Unidos. Visita à 
impressionante Mesquita Sheikh Zayed com 82 
cúpulas, candeeiros banhados em ouro e a maior 
carpete feita à mão do mundo. Continuação pela 
zona verde das embaixadas e do Palácio Al Hosn, da 
Corniche, passando pelo Ho-tel Emirates Palace. 
Visita à Heritage Village, e pano-râmicas da ilha 
cultural “Saadiyat”, e da Yas Island, que alberga o 
circuito de Fórmula 1. Regresso ao Dubai. 
Hospedagem.

6º Dia – Dubai 
Dia livre para compras. Hospedagem

7º Dia – Dubai / Brasil
Café da manhã. Traslado ao aeroporto (quarto 

disponível até às 12h00. Fim dos nossos serviços.

1º Dia – Brasil /  Dubai     

 Saída em vôo com destino ao Dubai 

2º Dia – Dubai 
Chegada e traslado ao hotel (quarto disponível após 
às 14h00). Hospedagem.

3º Dia – Dubai
Café da manhã. Visita da cidade: bairro “Bastakiya” 
com suas casas tradicionais e as torres de vento; 
Museu do Dubai na Fortaleza “Al Fahidi”; travessia 
do Creek em abra, o tradicional táxi aquático, para 
visitar o souk de ouro e de especiarias. Continuação até 
Jumeirah e parada para foto na Mesquita de Jumeirah e 
no hotel de luxo Burj Al Arab. Almoço em restaurante 
local. Através dos arra-nha-céus da Sheikh Zayed Road 
chegada a “Downtown”. Explore o maior centro 
comercial do mundo – Dubai Mall, e tire uma foto ao 
Burj Khalifa (entrada opcional, custo extra). 
Prosseguimento até à ilha artificial “The Palm” para 
parada fotográfica do Hotel Atlantis, e regresso a 
bordo do “Monorrail”, desfrutando do “skyline” do 
Dubai. Hospedagem.

4º Dia – Dubai e Deserto
Café da manhã. Manhã livre ou visita opcional

•  5 noites de hospedagem nos hotéis se-
leccionados com café da manhã;

•  Visitas a Dubai e Abu Dhabi com guias
locais de língua espanhola;

•  Safari e jantar no deserto em veículo 4x4
com bebidas não alcoólicas incluídas; 

• Traslados de chegada e saída;
•  Assistência pelos nossos representantes

locais;

Não incluso:
• Passagens aéreas;
• Taxas municipais (city tax);
• Tudo o que não esteja incluído no programa 

Notas
• O safari no deserto no 4º dia não tem 
guia, apenas motorista em língua inglesa
• Preços de Novembro e Dezembro a 
reconfirmar 

Roteiro:  Dubai 5N  Abu Dhabi / Deserto

Dubai

Guias Locais
falando Espanhol

Localização 3* 4* 5*

Dubai Hampton by Hilton Al Barsha / 
Centro Barsha Metropolitan / Novotel Al Barsha Media Rotana / Elite Byblos

Hotéis Previstos (Ou similares)

Datas de chegada 
ao Dubai 2022:

GRANDES DESTINOS & EXÓTICOS 2022/2023

d e s d e

945€

Janeiro  01,22,29
Fevereiro 19,26
Março 26
Abril 02,23
Maio 28
Junho 25
Julho 16
Agosto 20 
Setembro 24
Outubro 15,29
Novembro 12,26
Dezembro 26

Incluso

Preços por pessoa (Em USD):
Categoria Datas Duplo Supl.single

3*
Jan-Abr+Set-Dez $1.063 $370

Mai-Ago $945 $330

4*

Dez
$1.153 $493
$1.030 $443

5*

Suplementos obrigatórios para datas de eventos no Dubai quarto/noite 3* $80 4*: $115, 5* $135
(Arab Health, Gulf Food, Gitex, Airshow, Adipec, F1, Big 5)

$1.263 $570
Jan-Abr+ Set-Nov

Mai-Ago
Dez $1.308 $777

Jan-Abr+Set-Dez $1.363 $690
Mai-Ago $1.230 $610

Dez $1.697 $1.023



M
éd

io
 O

ri
en

te
 e

 Á
fr

ic
a

17

Itinerário:
7º Dia – Sur / Wadi Tiwi / Quriyat / Muscat / Dubai 
Café da manhã. Saída para a costa. Visita ao estaleiro onde 
se fabricam os famosos dhows de madeira. Continuação até 
Wadi Tiwi, onde a água forma um conjunto de belas piscinas 
naturais e cascatas de diferentes tons verdes e azuis, protegi-
das pelas altas montanhas. Almoço pic-nic (box lunch). Pros-
seguimento para Bimah Sinkhole, uma cratera de 100m de di-
âmetro com água cristalina, e visita de Quriyat, típica aldeia de 
pescadores. Traslado ao aeroporto de Muscat e vôo (incluso) 
para o Dubai. Traslado ao hotel. Hospedagem.

8º Dia – Dubai 
Café da manhã. Visita da cidade: bairro “Bastakiya” com suas ca-
sas tradicionais e as torres de vento; Museu do Dubai na Fortale-
za “Al Fahidi”; travessia do Creek em abra, o tradicional táxi aquá-
tico, para visitar o souk de ouro e de especiarias. Continuação até 
Jumeirah e parada para foto na Mesquita de Jumeirah e no hotel 
de luxo Burj Al Arab. Almoço em restaurante local. Através dos 
arranha-céus da Sheikh Zayed Road chegada a “Downtown”. 
Explore o maior centro comercial do mundo – Dubai Mall, e tire 
uma foto ao Burj Khalifa (entrada opcional, custo extra). Prosse-
guimento até à ilha artificial “The Palm” para parada fotográfica 
do Hotel Atlantis, e regresso a bordo do “Monorrail”, desfrutando 
do “skyline” do Dubai. Hospedagem.

9º Dia - Dubai 
Café da manhã. Manhã livre ou visita opcional (custo extra) a 
Sharjah, a capital cultural dos Emirados Árabes Unidos. À tarde 
saída em veículo 4x4 para um incrível passeio pelas dunas. 
Paradas para fotos e admirar o pôr-do-sol. Tempo para relaxar 
num acolhedor acampamento beduíno. Jantar barbecue com 
espectáculo de fol-clore árabe e dança do ventre. Regresso ao 
hotel. Hospedagem.

10º Dia – Dubai / Abu Dhabi / Dubai
Café da manhã. Excursão a Abu Dhabi, capital dos Emirados Ára-
bes Unidos. Visita à impressionante Mesquita Sheikh Zayed com 
82 cúpulas, candeeiros banhados em ouro e a maior carpete feita 
à mão do mundo. Continuação pela zona verde das embaixadas 
e do Palácio Al Hosn, da Corniche, passando pelo Hotel Emirates 
Palace. Visita à Heritage Village, e panorâmicas da ilha cultural 
“Saadiyat”, e da Yas Island, que alberga o circuito de Fórmula 1. 
Regresso ao Dubai. Hospedagem.

11º Dia – Dubai / Brasil
Café da manhã . (quarto disponível até às 12h00) traslado 

ao aer oporto.  Fim dos nossos serviços.

1º Dia – Brasil /  Muscat     
Saída em vôo com destino a Muscat. Noite a bordo.

2º Dia – Muscat
Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem.

3º Dia – Muscat
Café da manhã. Tour à capital do sultanato: visita à Grande 
Mesquita do Sultão Qaboos; parada junto ao Palácio Al Alam, 
residência do Sultão, para foto do seu exterior e passeio nas 
proximidades. Continuação em ônibus pelas fortalezas portu-
guesas Jalali e Mirani até à parte antiga para visitar o Museu 
Bait Al Zubair, e passeio no souk Muttrah. Tarde livre. Cruzeiro 
opcional (custo extra) ao entardecer. Jantar e hospedagem.

4º Dia – Muscat / Jabrin / Bahla / Al Hamra / Misfat / Nizwa 
Café da manhã. Visita a uma fábrica de perfumes “Amouage” 
que segue a tradição árabe, cujos perfumes se aclamam como 
os mais caros do mundo. Viagem para o interior de Omã, com 
visita à Fortaleza de Jabrin e parada na Fortaleza de Bahla (ex-
terior). Almoço em restaurante local ou pic-nic (box lunch). Con-
tinuação até à antiga aldeia de Al Hamra e passeio no seu verde 
palmeiral e ruelas de casas de barro; e até à pequena cidade de 
Misfah, no coração da montanha para conhecer os sistemas de 
rega tradicionais (Falaj). Chegada a Nizwa. Hospedagem em 
acampamento.

5º Dia – Nizwa / Birkat Al Mauz / Deserto de Wahiba 
Café da manhã. Visita à fortaleza de Nizwa com sua imponen-
te torre de vigia desde onde se pode desfrutar de uma vista 
do palmeiral, das montanhas e da cúpula da mesquita. Tempo 
para passear no souk. Saída para o deserto de Wahiba com 
paragem na aldeia de Birkat Al Mauz e desde aqui traslado em 
4x4 até ao acampamento. Passeio pelas dunas para contem-
plar o pôr-do-sol. Jantar e hospedagem.

6º Dia – Wahiba / Wadi Bani Khalid / Sur 
Assista ao amanhecer desde as dunas. Café da manhã e 
tempo para relaxar e aproveitar o ambiente do deserto. 
Saída até Wadi Bani Khalid, nas montanhas de Hajar, um 
vale rodeado de montanhas, palmeirais, pequenas aldeias 
e várias piscinas naturais. Jantar cedo no hotel para em 
seguida visitar o santuário da tartaruga verde Ras Al Jinz. 
Hospedagem em Sur.

Roteiro:  Muscat 2N  Jabrin / Al Hamra / Nizwa 1N  Wahiba 1N  Sur 1N  Quriyat / Dubai 4N  Abu Dhabi

Guias Locais
falando Português

Localização Categoria Standard Categoria Superior

Muscat Wyndham Garden**** Grand Millenium*****
Wahiba Arabian Oryx Camp Desert Nights Camp
Nizwa Al Diyar*** / Falaj Daris*** Golden Tulip****
Sur Sur Beach*** Sur Plaza***
Dubai Metropolitan**** / Novotel Al Barsha**** Media Rotana***** / Elite Byblos*****

Hotéis Previstos (Ou similares)

d I a s

7 refeIções

11

Dubai

emIrados árabes e suLtanato de omã

•  Passagem aérea Muscat / Dubai em 
classe económica (1 bagagem de porão
20kgs);

•  9 noites de hospedagem nos hotéis se-
leccionados com café da manhã;

•  Visitas com guias locais em língua espa-
nhola*;

•  7 refeições;
•  Água mineral em todas as excursões;
•  Traslados de chegada e saída;

Não incluso:
•  Passagens aéreas internacionais;
•  Bebidas às refeições (excepto safari no 9º

dia inclui bebidas não alcoólicas);
•  Gratificações;
•  Taxas municipais no Dubai (city tax);
•  Visto para Omã;
•  Tudo o que não esteja incluído no programa

•  A visita às tartarugas em Ras Al Jinz é guiada em língua 
inglesa; a não avistagem dos animais não dá direito 
a reembolso;

•  O safari no deserto no 9º dia não tem guia, apenas 
motorista em língua inglesa

•  Datas e preços de Novembro e Dezembro a reconfirmar
•  Jantares obrigatórios de Reveillon – consulte-nos

Notas importantes:

Muscat

Datas de  chegada 
a Muscat:

GRANDES DESTINOS & EXÓTICOS 2022/2023

Janeiro 17,24
Fevereiro 14,21
Março 14,28
Abril 18
Maio 23
Junho 20
Julho 11
Agosto 15
Setembro 19
Outubro 10,24
Novembro 07,21
Dezembro 21,28

Incluso

Categoria Datas Duplo Supl.single

Standard
Jan-Abr+ Set-Nov $2.127 $667

Mai-Ago $2.010 $573
Dez $2.473 $1.040

Superior

Jan-Mar+ Set-Nov $2.687 $1.053

Mai-Ago $2.333 $860
Dez $3.093 $1.487

Suplementos obrigatórios para datas de eventos no Dubai quarto/noite 4*: $115, 5* $135
(Arab Health, Gulf Food, Gitex, Airshow, Adipec, F1, Big 5 + 23Dez-3Jan)

Preços por pessoa (Em USD):

Abr $2.567 $1.027

d e s d e

2.010€
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terra santa em português

d I a s
ref: Lus-ts9d

9

Itinerário:
onde estão localizadas as Igrejas de São João Baptista e da 
Visitação. Jantar e hospedagem em Jerusalém.

6º – Jerusalém / Rio Jordão / Monte Tabor / Safed / 
Galileia
Café da manhã. Partida a Galileia com visitas em rota: Yar-
denit, tradicional local de baptismo no rio Jordão; Monte 
Tabor para visitar a Basílica da Transfiguração; Safed, cida-
de da cabala, o ramo místico do judaísmo, para visitar suas 
charmosas ruas sinagogas. Jantar e hospedagem no Kibutz.

7º – Região do Mar da Galileia e Nazaré
Café da manhã. Passeio de barco no Mar da Galileia. Continu-
ação para o Monte das Bem-aventuranças, lugar do Sermão 
da Montanha. Na margem do lago, visitas a Tabgha, local da 
multiplicação dos pães e peixes, e a Cafarnaum. Via aldeia de 
Cana chega-se a Nazaré para visitar a Igreja da Anunciação e a 
Oficina de São José. Jantar e hospedagem na Galileia.

8º  – Galileia / São João de Acre / Haifa / 
Cesareia / Tel Aviv-Jaffa 
Café da manhã. Saída até à costa do Mar Mediterrâneo, visitan-
do: cidade medieval de São João de Acre; o Mosteiro Carmelita de 
Stella Maris em Haifa; Monte Carmelo para apreciar uma vista pa-
norâmica dos Jardins Persas, Templo Bahai e Baía de Haifa; Teatro 
Romano e Fortaleza dos Cruzados em Cesarea. Finalmente chega-
da a Tel Aviv e breve visita da cidade e Jaffa. Jantar e hospedagem.

9º Dia – Tel Aviv / Brasil 
 Café da manhã (quarto disponível até às 12h00). Traslado 

ao aeroporto.Fim dos nossos serviços.

1º Dia – Brasil / Tel Aviv     
 Voo regular com destino a Tel Aviv. Noite e refeições  a bordo.

2º Dia –  Jerusalém 
Chegada ao aeroporto Ben Gurion. Assistência e traslado ao hotel 
em Jerusalém. Jantar e hospedagem.

3º Dia – Jerusalém 
Café da manhã. Dia livre Excursão opcional a Massada e ao 
Mar Morto. Jantar e hospedagem.

4º Dia – Jerusalém - Monte das Oliveiras e Ci-
dade Antiga
Café da manhã. Visita ao Yad Vashem, o museu do Holocaus-
to. Continuação via Monte Scopus em direção ao Monte das 
Oliveiras para apreciar uma magnífica vista panorâmica da 
cidade. Visita ao Jardim de Getsemani, Basílica da Agonia, e 
cidade velha para ver o Muro das Lamentações, a Via Dolorosa 
e a Igreja do Santo Sepulcro. Continuação para o Monte Sião, 
onde se encontram o túmulo do rei Davi, o Cenáculo e a Aba-
dia da Dormição. Jantar e hospedagem em Jerusalém

5º Dia – Jerusalém - Cidade Nova e Belém
Café da manhã. Saída para Belém e visita à Basílica e Gruta 
da Natividade e Campo dos Pastores. Continuação até à parte 
moderna para visitar o Santuário do Livro no Museu de Israel, 
com os Pergaminhos do Mar Morto e o Modelo da Escala 
Herodiana de Jerusalém. À tarde visita ao bairro de Ein Karem, 

Datas de  
chegada a Tel Aviv:

•  7 noites de hospedagem nos hotéis
seleccionados com café da manhã;

•  Circuito com guia acompanhante em
língua portuguesa;

• 7 refeições;
• Traslados de chegada e saída;

Não incluso:
• Passagens aéreas;
• Bebidas às refeições;
• Gratificações;
•  Tudo o que não esteja incluído no pro-

grama

Excursão opcional a Massada e Mar Morto
• Preço por pessoa: $150

Incluso:

Roteiro:  Jerusalém 4N  Belém / Monte Tabor / Safed / Galileia 2N  Nazaré / São de Acre / Haifa / Cesareia / Tel Aviv  1N  

Cidade Turística Primeira Primeira Superior

Tel Aviv Grand Beach Grand Beach Renaissance (vista mar)
Galileia Lavi Kibbutz (Eden) Lavi Kibbutz (Eden) Lavi Kibbutz (Hadar)
Jerusalém Prima Park (quarto sup) / Ibis City Center Grand Court Dan Jerusalém

Hotéis Previstos (Ou similares)

Jerusalém

 1) visitas em Belém sujeitas a condições de segu-
rança; 2) não haverá jantares a partir das 20h30

Notas importantes:

Guia Acompanhante
em Português

7 refeIções

Consulte-nos.

GRANDES DESTINOS & EXÓTICOS 2022/2023
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IsraeL maravILHoso

ref: Lus – Im9d

Itinerário:
Continuação para Yardenit, tradicional local de baptismo no rio 
Jordão, e para o Monte Tabor para visitar a Basílica da Transfigu-
ração. Jantar e hospedagem em Jerusalém.

6º Dia – Jerusalém - Cidade Velha e Belém  
Café da manhã. Saída para a cidade antiga para ver o Muro 
das Lamentações, a Via Dolorosa e a Igreja do Santo Sepul-
cro. Continuação para o Monte Sião, onde se encontram o 
túmulo do rei Davi, o Cenáculo e a Abadia da Dormição. À 
tarde visita a Belém: Basílica e Gruta da Natividade e Campo 
dos Pastores. Jantar e hospedagem em Jerusalém.

7º Dia – Jerusalém - Monte das Oliveiras e Cidade 
Nova  
Café da manhã. Saída pelo Monte Scopus em direção ao 
Monte das Oliveiras para apreciar uma magnífica vista pa-
norâmica da cidade. Visita ao Jardim de Getsemani e Basílica 
da Agonia. Continuação até à parte moderna para visitar o 
Santuário do Livro no Museu de Israel, com os Pergaminhos 
do Mar Morto e o Modelo da Escala Herodiana de Jerusalém. 
Visitas ao Yad Vashem, o museu do Holocausto e ao distrito 
de Ein Karem, onde estão localizadas as Igrejas de São João 
Baptista e da Visitação. Jantar e hospedagem em Jerusalém.

8º Dia – Jerusalém 
Café da manhã. Dia livre Excursão opcional a Massada e ao 
Mar Morto. Jantar e hospedagem.

9º Dia – Jerusalém / Brasil
 Café da manhã (quarto disponível até às 12h00). Traslado 

ao aeroporto.  

Fim dos nossos serviços.

1º Dia – Brasil / Tel Aviv     
 Voo regular com destino a Tel Aviv. Noite e refeições  a bordo.

2º Dia – Tel Aviv
Chegada ao aeroporto Ben Gurion. Assistência e traslado ao hotel. 
Jantar e hospedagem.

3º Dia – Tel Aviv / Jaffa / Cesareia / Haifa / São João de 
Acre / Galilea  
Café da manhã. Breve visita à cidade de Tel Aviv-Jaffa. A jornada 
prossegue para Cesareia - visita ao Teatro Romano e à Fortaleza 
dos Cruzados; para Haifa - visita ao Mosteiro Carmelita de Stella 
Maris; para o Monte Carmelo para apreciar uma vista panorâmica 
dos Jardins Persas, Templo Bahai e Baía de Haifa; e para São João 
de Acre - visita à antiga fortificação medieval. Jantar e hospedagem 
na Galileia.

4º Dia – Galilea - Região do Mar da Galileia e Nazaré
Café da manhã. Passeio de barco no Mar da Galileia. Con-
tinuação para o Monte das Bem-aventuranças, lugar do 
Sermão da Montanha. Na margem do lago, visitas a Ta-
bgha, local da multiplicação dos pães e peixes, e a Cafar-
naum. Via aldeia de Cana chega-se a Nazaré para visitar 
a Igreja da Anunciação e a Oficina de São José. Jantar e 
hospedagem na Galileia.

5º Dia – Galilea / Safed / Rio Jordão / Monte Tabor 
/ Jerusalém 
Café da manhã. Partida para Safed, cidade da cabala, o ramo 
místico do judaísmo, para visitar suas charmosas ruas sinagogas. 

•  7 noites de hospedagem nos hotéis se-
leccionados com café da manhã;

•  Circuito com guia acompanhante em lín-
gua espanhola;

• 7 refeições;
• Traslados de chegada e saída;

Não incluso:
• Passagens aéreas;
• Bebidas às refeições;
• Gratificações;
•  Tudo o que não esteja incluído no pro-

grama

Excursão opcional a Massada e Mar Morto

Incluso:

Roteiro: Tel Aviv 1N  Cesareia / Haifa / São João de Acre / Galilea  2N  Nazaré / Safed / Rio Jordão / Monte Tabor / 
Jerusalém   4N  Monte das Oliveiras / Cidade Moderna / Cidade Velha / Belém

Cidade Turística Primeira Primeira Superior

Tel Aviv Grand Beach Grand Beach Renaissance (vista mar)
Galilea Lavi Kibbutz (Eden) Lavi Kibbutz (Eden) Lavi Kibbutz (Hadar)
Jerusalém Prima Park (quarto sup) / Ibis City Center Grand Court Dan Jerusalém

Hotéis Previstos (Ou similares)

Haifa

Datas de  
chegada a Tel Aviv:

1) visitas em Belém sujeitas a condições de se-
gurança;
2) não haverá jantares a partir das 20h30

Notas importantes:

Guia Acompanhante
em Espanhol

7 refeIções

Consulte-nos.

Consulte-nos.
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Itinerário:

5º Dia – Galileia / Região do Mar da Galileia / Nazaré / 
Galileia 
Café da manhã. Passeio de barco no Mar da Galileia. Conti-
nuação para o Monte das Bem-aventuranças, lugar do Ser-
mão da Montanha. Na margem do lago, visitas a Tabgha, 
local da multiplicação dos pães e peixes, e a Cafarnaum. Via 
aldeia de Cana chega-se a Nazaré para visitar a Igreja da 
Anunciação e a Oficina de São José. Jantar e hospedagem 
na Galileia.

6º Dia – Galileia / Safed / Rio Jordão / Monte Tabor / 
Jerusalém
Café da manhã. Partida para Safed, cidade da cabala, o 
ramo místico do judaísmo, para visitar suas charmosas 
ruas sinagogas. Continuação para Yardenit, tradicional local 
de baptismo no rio Jordão, e para o Monte Tabor para visi-
tar a Basílica da Transfiguração. Jantar e hospedagem em 
Jerusalém.

7º Dia – Jerusalém - Monte das Oliveiras e 
Cidade Antiga
Café da manhã. Visita ao Yad Vashem, o museu do Ho-
locausto. Continuação via Monte Scopus em direção ao 
Monte das Oliveiras para apreciar uma magnífica vista 
panorâmica da cidade. Visita ao Jardim de Getsemani, 
Basílica da Agonia, e cidade velha para ver o Muro das 
Lamentações, a Via Dolorosa e a Igreja do Santo Sepul-
cro. Continuação para o Monte Sião, onde se encontram 
o túmulo do rei Davi, o Cenáculo e a Abadia da Dormição. 
Jantar e hospedagem em Jerusalém 

8º Dia – Jerusalém - Cidade Nova e Belém
Café da manhã. Saída para Belém e visita à Basílica e 
Gruta da Natividade e Campo dos Pastores. Continuação 
até à parte moderna para visitar o Santuário do Livro no 
Museu de Israel, com os Pergaminhos do Mar Morto e o 
Modelo da Escala Herodiana de Jerusalém. À tarde visita 
ao bairro de Ein Karem, onde estão localizadas as Igrejas 
de São João Baptista e da Visitação. Jantar e hospedagem 
em Jerusalém.

9º Dia – Jerusalém / Mar Morto
Café da manhã. Traslado ao hotel localizado no Mar 
Morto. Jantar e hospedagem.

10º e 11º Dias  – Mar Morto
Café da manhã. Dias livre. Jantar e hospedagem.

12º Dia – Mar Morto / Tel Aviv / Brasil
 Café da manhã (quarto disponível até às 12h00). Traslado ao 

aeroporto de Ben Gurion. 
Fim dos nossos serviços.

1º Dia – Brasil / Tel Aviv     
 Voo regular com destino a Tel Aviv. Noite a bordo.

2º Dia –  Tel Aviv 
Chegada ao aeroporto Ben Gurion. Assistência e traslado ao hotel. 
Jantar e hospedagem.

3º Dia – Tel Aviv / Massada e Mar Morto / Tel 
Aviv
Café da manhã. Viagem pelo Deserto da Judeia até à re-
gião do Mar Morto, o lugar mais baixo do mundo a 400m 
abaixo do nível do mar. Subida em teleférico à Fortaleza 
de Massada, a última defesa dos judeus na luta contra os 
romanos, e com uma excelente vista panorâmica. Visita às 
escavações do Palácio de Herodes, antiga sinagoga, aque-
duto e tapete de mosaicos. De regresso, passagem pelas 
Grutas de Qumran onde se descobriram os manuscritos 
do Mar Morto. Jantar e hospedagem.

4º Dia – Tel Aviv-Jaffa / Cesareia / Haifa / 
São João de Acre / Galileia   
Café da manhã. Breve visita à cidade de Tel Aviv-Jaffa. A jorna-
da prossegue para Cesareia - visita ao Teatro Romano e à For-
taleza dos Cruzados; para Haifa - visita ao Mosteiro Carmelita 
de Stella Maris; para o Monte Carmelo para apreciar uma vista 
panorâmica dos Jardins Persas, Templo Bahai e Baía de Haifa; 
e para São João de Acre - visita à antiga fortificação medieval. 
Jantar e hospedagem na Galileia.

Datas de  
chegada a Tel Aviv:

•  10 noites de hospedagem nos hotéis se-
leccionados com café da manhã;

•  Circuito com guia acompanhante em língua 
espanhola;

• 10 refeições;
• Traslados de chegada e saída;

Não incluso:
• Passagens aéreas;
• Bebidas às refeições;
• Gratificações;
•  Tudo o que não esteja incluído no pro-

grama

Incluso:

Roteiro: Tel Aviv 2N  Cesareia / Haifa / São João de Acre / Galileia 2N  Nazaré / Safed 
Tabor / Jerusalém 3N  Belém / Massada / Mar Morto  3N  

Cidade Turística Primeira Primeira Superior

Tel Aviv Grand Beach Grand Beach Renaissance (vista mar)
Galileia Lavi Kibbutz (Eden) Lavi Kibbutz (Eden) Lavi Kibbutz (Hadar)
Jerusalém Prima Park (quarto sup) Grand Court Dan Jerusalém
Mar Morto David David Isrotel Dead Sea

Hotéis Previstos (Ou similares)

Mar Morto

Notas: 1) Primeira Superior não opera 
9Mai+29Ago+19Set+21-28Nov; 2) visitas em 
Belém sujeitas a condições de segurança; 3) não 
haverá jantares a partir das 20h30 
3) visitas em Belém sujeitas a condições de segu-
rança; 4) não haverá jantares a partir das 20h30

Notas importantes:

Guia Acompanhante
em Espanhol

10 refeIções

Consulte-nos.
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Itinerário:
os Pergaminhos do Mar Morto e o Modelo da Escala Herodiana 
de Jerusalém. À tarde visita ao bairro de Ein Karem, onde estão 
localizadas as Igrejas de São João Baptista e da Visitação. Jantar e 
hospedagem em Jerusalém.

6º Dia – Jerusalém / Jerash / Amã 
Café da manhã. Partida para a Jordânia, cruzando a fronteira 
“Ponte Sheik Hussein”. Após formalidades aduaneiras, primeira 
parada em Jerash, cidade da Decapolis localizada nas terras fér-
teis de Gilead. Visita à antiga cidade romana – as ruas adornadas 
com colunas, o antigo teatro, os banhos no topo da colina e o 
arco do triunfo. Continuação para Amã, a capital da Jordânia, com 
breve visita panorâmica. Jantar e hospedagem.

7º Dia – Amã / Petra  
Café da manhã. Viagem por uma estrada desértica até Wadi 
Musa, nos arredores de Petra. Travessia a cavalo do Siq (o 
estreito desfiladeiro) até à antiga capital dos Nabateus. Visi-
ta aos monumentos esculpidos em pedra rosada: o tesouro 
(Khazne), os obeliscos, os túmulos e o altar (Al Madbah). Jan-
tar e hospedagem.

8º Dia – Petra / Madaba / Monte Nebo / Tel Aviv 
Café da manhã. Saída para Madaba: visita à antiga cidade bi-
zantina e às ruínas de lugares históricos, e observação do mo-
saico do mapa da Terra Santa. Continuação para o Monte Nebo, 
lugar onde Moisés avistou a terra prometida, com uma magní-
fica vista do vale do Jordão, Jericó e Mar Morto. Regresso a Isra-
el pela fronteira “Ponte Allenby”. Jantar e hospedagem Tel Aviv

9º Dia – Tel Aviv / Brasil
 Café da manhã (quarto disponível até às 12h00). Traslado 

ao aeroporto. Fim dos nossos serviços.

1º Dia – Brasil / Tel Aviv     
 Voo regular com destino a Tel Aviv. Noite e refeições  a bordo.

2º Dia – Tel Aviv / Jerusalém
Chegada ao aeroporto Ben Gurion. Assistência e traslado ao hotel 
em Jerusalém. Jantar e hospedagem.

3º Dia – Jerusalém - Massada e Mar Morto 
Café da manhã. Viagem pelo Deserto da Judeia até à região do Mar 
Morto, o lugar mais baixo do mundo a 400m abaixo do nível do mar. 
Subida em teleférico à Fortaleza de Massada, a última defesa dos ju-
deus na luta contra os romanos, e com excelente vista panorâmica. 
Visita às escavações do Palácio de Herodes, antiga sinagoga, aque-
duto e tapete de mosaicos. Descida para banho nas águas salgadas 
enriquecidas de minerais do Mar Morto. Jantar e hospedagem.

4º Dia – Jerusalém - Monte das Oliveiras e Cidade Antiga 
Café da manhã. Visita ao Yad Vashem, o museu do Holocausto. 
Continuação via Monte Scopus em direção ao Monte das Oli-
veiras para apreciar uma magnífica vista panorâmica da cida-
de. Visita ao Jardim de Getsemani, Basílica da Agonia, e cidade 
velha para ver o Muro das Lamentações, a Via Dolorosa e a 
Igreja do Santo Sepulcro. Continuação para o Monte Sião, onde 
se encontram o túmulo do rei Davi, o Cenáculo e a Abadia da 
Dormição. Jantar e hospedagem em Jerusalém 

5º Dia – Jerusalém - Cidade Nova e Belém
Café da manhã. Saída para Belém e visita à Basílica e Gruta da 
Natividade e Campo dos Pastores. Continuação até à parte mo-
derna para visitar o Santuário do Livro no Museu de Israel, com 

•  7 noites de hospedagem nos hotéis se-
leccionados com café da manhã;

•  Circuito com guia acompanhante em lín-
gua espanhola;

• 7 refeições;
• Traslados de chegada e saída;

Não incluso:
• Passagens aéreas;
• Bebidas às refeições;
• Visto para a Jordânia;
• Impostos de fronteira;
• Gratificações;
•  Tudo o que não esteja incluído no pro-

grama

Incluso:

Roteiro:  Jerusalém  4N  Massada / Mar Morto / Belém / Jerash, Amã  1N  Petra  1N  Madaba / Monte Nebo / Tel Aviv  2N  

Cidade Turística Primeira Primeira Superior

Jerusalém Prima Park (quarto sup) Grand Court Dan Jerusalém
Amã Grand Palace Grand Palace Regency Palace
Petra Grand View Nabatean Castle Old Village
Tel Aviv Grand Beach Grand Beach Renaissance (vista mar)
*Categoria Primeira na Jordânia e Primeira Superior em Israel

Hotéis Previstos (Ou similares)

Petra

Datas de  
chegada a Tel Aviv:

1) visitas em Belém sujeitas a condições de se-
gurança; 2) De acordo com disponibilidade, o alo-
jamento em Petra pode ser feito em Amã; 3) não
haverá jantares a partir das 20h30

Notas importantes:

Guia Acompanhante
em Espanhol

7 refeIções

Consulte-nos.
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Itinerário:
ruas sinagogas. Continuação para Yardenit, tradicional lo-
cal de baptismo no rio Jordão, e para o Monte Tabor para 
visitar a Basílica da Transfiguração. Jantar e hospedagem 
em Jerusalém.

7º Dia – Jerusalém - Monte das Oliveiras e 
Cidade Antiga
Café da manhã. Visita ao Yad Vashem, o museu do 
Holocausto. Continuação via Monte Scopus em direção 
ao Monte das Oliveiras para apreciar uma magnífica vista 
panorâmica da cidade. Visita ao Jardim de Getsemani, Basílica 
da Agonia, e cidade velha para ver o Muro das Lamentações, 
a Via Dolorosa e a Igreja do Santo Sepulcro. Continuação para 
o Monte Sião, onde se encontram o túmulo do rei Davi, o
Cenáculo e a Abadia da Dormição. Jantar e hospedagem em 
Jerusalém 

8º Dia – Jerusalém - Cidade Nova e Belém
Café da manhã. Saída para Belém e visita à Basílica e Gru-
ta da Natividade e Campo dos Pastores. Continuação até à 
parte moderna para visitar o Santuário do Livro no Museu 
de Israel, com os Pergaminhos do Mar Morto e o Modelo da 
Escala Herodiana de Jerusalém. À tarde visita ao bairro de Ein 
Karem, onde estão localizadas as Igrejas de São João Baptis-
ta e da Visitação. Jantar e hospedagem em Jerusalém.

9º Dia – Jerusalém / Jerash / Amã
Café da manhã. Partida para a Jordânia, cruzando a fronteira “Ponte 
Sheik Hussein”. Após formalidades aduaneiras, primeira parada em 
Jerash, cidade da Decapolis localizada nas terras férteis de Gilead. 
Visita à antiga cidade romana – as ruas adornadas com colunas, 
o antigo teatro, os banhos no topo da colina e o arco do triunfo.
Continuação para Amã, a capital da Jordânia, com breve visita pano-
râmica. Jantar e hospedagem.

10º Dia – Amã / Petra 
Café da manhã. Viagem por uma estrada desértica até Wadi 

1º Dia – Brasil / Tel Aviv     
 Voo regular com destino a Tel Aviv. Noite e refeições  a bordo.

2º Dia – Tel Aviv
Chegada ao aeroporto Ben Gurion. Assistência e traslado ao hotel. 
Jantar e hospedagem.

3º Dia – Tel Aviv 
Café da manhã. Dia livre Excursão opcional a Massada e ao 
Mar Morto. Jantar e hospedagem.

4º Dia – Tel Aviv-Jaffa / Cesareia / Haifa / São João de 
Acre / Galileia 
Café da manhã. Breve visita à cidade de Tel Aviv-Jaffa. A jorna-
da prossegue para Cesareia - visita ao Teatro Romano e à For-
taleza dos Cruzados; para Haifa - visita ao Mosteiro Carmelita 
de Stella Maris; para o Monte Carmelo para apreciar uma vista 
panorâmica dos Jardins Persas, Templo Bahai e Baía de Haifa; 
e para São João de Acre - visita à antiga fortificação medieval. 
Jantar e hospedagem na Galileia.

5º Dia – Galileia - Região do Mar da Galileia e Nazaré 
Café da manhã. Passeio de barco no Mar da Galileia. Con-
tinuação para o Monte das Bem-aventuranças, lugar do 
Sermão da Montanha. Na margem do lago, visitas a Ta-
bgha, local da multiplicação dos pães e peixes, e a Cafar-
naum. Via aldeia de Cana chega-se a Nazaré para visitar a 
Igreja da Anunciação e a Oficina de São José. Jantar e hos-
pedagem na Galileia.

6º Dia – Galileia / Safed / Rio Jordão / Monte 
Tabor / Jerusalém
Café da manhã. Partida para Safed, cidade da cabala, o 
ramo místico do judaísmo, para visitar suas charmosas 

Roteiro: Tel Aviv  2N  Cesareia / Haifa / São João de Acre / Galileia  2N  Nazaré / Safed/ Tabor / Jerusalém  3N  Belém  1N  Jerash 
Amã  2N  Petra  1N  Wadi Rum

Jerusalém

Datas de  
chegada a Tel Aviv:

Guia Acompanhante
em Espanhol

10 refeIções

1) visitas em Belém sujeitas a condições de segu-
rança; 2) não haverá jantares a partir das 20h30

Notas importantes:

Consulte-nos.
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ce de Arábia. Passeio em jeep safari visitando a Fonte de 
Lawrence e o Desfiladeiro Khazali. Continuação por estrada 
para Madaba: visita à antiga cidade bizantina e às ruínas de 
lugares históricos, e observação do mosaico do mapa da Ter-
ra Santa. Jantar e hospedagem em Amã.

12º Dia – Amã / Brasil
 Café da manhã (quarto disponível até às 12h00). Traslado 

ao aeroporto. Fim dos nossos serviços.

Musa, nos arredores de Petra. Travessia a cavalo do Siq (o 
estreito desfiladeiro) até à antiga capital dos Nabateus. Visi-
ta aos monumentos esculpidos em pedra rosada: o tesouro 
(Khazne), os obeliscos, os túmulos e o altar (Al Madbah). Jan-
tar e hospedagem.

11º Dia – Petra / Wadi Rum / Madaba / Amã 
Café da manhã. Jornada rumo ao sul através das montanhas 
e formações rochosas de Wadi Rum, o deserto de Lawren-

Cidade Turística Primeira Primeira / Primeira Superior*

Tel Aviv Grand Beach Grand Beach Renaissance (vista mar)
Galileia Lavi Kibbutz (Eden) Lavi Kibbutz (Eden) Lavi Kibbutz (Hadar)
Jerusalém Prima Park (quarto sup) / Ibis City Center Grand Court Dan Jerusalém
Amã Grand Palace Regency Palace Regency Palace
Petra Nabatean Castle / Petra Moon Old Village Resort Old Village
*Categoria Primeira na Jordânia e Primeira Superior em Israel

Hotéis Previstos (Ou similares)

Petra

Tel Aviv

• 10 ou 11noites de hospedagem nos ho-
téis seleccionados com café da manhã;
• Circuito com guia acompanhante em lín-
gua espanhola;
• 10 ou 11 refeições;
• Traslados de chegada e saída;

Não incluso:
• Passagens aéreas;
• Bebidas às refeições;
• Visto para a Jordânia;
• Impostos de fronteira;
• Gratificações;
• Tudo o que não esteja incluído no progra-
ma

Excursão opcional a Massada e 
Mar Morto

Incluso:

12º Dia – Amã / Tel Aviv 
Café da manhã. Viagem de regresso a Israel através da fron-
teira Ponte Allenby. Jantar e hospedagem em Tel Aviv.

13º Dia – Tel Aviv / Brasil
 Café da manhã (quarto disponível até às 12h00). Traslado 

ao aeroporto. Fim dos nossos serviços.

Opção com Término em Israel 13 dIas 11 refeIções desde 2.505$

Consulte-nos.

GRANDES DESTINOS & EXÓTICOS 2022/2023
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ref: Lus – sje20d

Itinerário:
Gruta da Natividade e Campo dos Pastores. Continuação até 
à parte moderna para visitar o Santuário do Livro no Museu 
de Israel, com os Pergaminhos do Mar Morto e o Modelo da 
Escala Herodiana de Jerusalém. Visitas ao Yad Vashem, o 
museu do Holocausto e ao distrito de Ein Karem, onde es-
tão localizadas as Igrejas de São João Baptista e da Visitação. 
Jantar e hospedagem em Jerusalém. 

9º Dia – Jerusalém / Jerash / Amã
Café da manhã. Partida para a Jordânia, cruzando a fronteira “Ponte 
Sheik Hussein”. Após formalidades aduaneiras, primeira parada em 
Jerash, cidade da Decapolis localizada nas terras férteis de Gilead. 
Visita à antiga cidade romana – as ruas adornadas com colunas, 
o antigo teatro, os banhos no topo da colina e o arco do triunfo.
Continuação para Amã, a capital da Jordânia, com breve visita pano-
râmica. Jantar e hospedagem.

10º Dia  – Amã / Petra 
Café da manhã. Viagem por uma estrada desértica até Wadi 
Musa, nos arredores de Petra. Travessia a cavalo do Siq (o 
estreito desfiladeiro) até à antiga capital dos Nabateus. Visi-
ta aos monumentos esculpidos em pedra rosada: o tesouro 
(Khazne), os obeliscos, os túmulos e o altar (Al Madbah). Jan-
tar e hospedagem.

11º Dia – Petra / Wadi Rum / Madaba / Amã
Café da manhã. Jornada rumo ao sul através das montanhas 
e formações rochosas de Wadi Rum, o deserto de Lawren-
ce de Arábia. Passeio em jeep safari visitando a Fonte de 
Lawrence e o Desfiladeiro Khazali. Continuação por estrada 
para Madaba: visita à antiga cidade bizantina e às ruínas de 
lugares históricos, e observação do mosaico do mapa da Ter-
ra Santa. Jantar e hospedagem em Amã.

12º Dia – Amã / Cairo
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e vôo (incluído) para o 
Cairo. Chegada e traslado ao hotel. Jantar e hospedagem.

13º Dia – Cairo – Memphis, Sakkara e Pirâmides
Café da manhã. Excursão a Memphis - um museu a céu aberto, 
onde está a estátua em pedra calcária de Ramses II deitado e 
a Esfinge de Alabastro; e à Necrópole de Sakkara, onde pode 
admirar o conjunto funerário de Zoser que alberga a Pirâmide 
Escalonada. Continuação para o planalto de Gizé, símbolo do 
Antigo Egito, para visitar a Esfinge (corpo de leão e rosto de 
faraó) e as Pirâmides de Keops, Quéfren e Miquerinos. Jantar 
e hospedagem.

14º Dia – Cairo 
Café da manhã. Visita ao Museu Egípcio onde se encon-
tra o tesouro de Tutankamon, à Cidadela de Saladino e 
à Mesquita de Alabastro ou Mesquita de Mohamed Ali, 
ao Cairo antigo conhecido como o Bairro Copta com a 
Igreja de São Sérgio. Finalmente, visita ao bairro me-
dieval de Khan El Khalili com os seus bazares. Jantar e 
hospedagem.

1º Dia – Brasil / Tel Aviv     
 Voo regular com destino a Tel Aviv. Noite e refeições  a bordo.

2º Dia – Tel Aviv 
Chegada ao aeroporto Ben Gurion. Assistência e traslado ao hotel. 
Jantar e hospedagem.

3º Dia – Tel Aviv 
Café da manhã. Dia livre Excursão opcional a Massada e ao 
Mar Morto. Jantar e hospedagem.

4º Dia – Tel Aviv-Jaffa / Cesareia / Haifa / São João de 
Acre / Galileia 
Café da manhã. Breve visita à cidade de Tel Aviv-Jaffa. A jorna-
da prossegue para Cesareia - visita ao Teatro Romano e à For-
taleza dos Cruzados; para Haifa - visita ao Mosteiro Carmelita 
de Stella Maris; para o Monte Carmelo para apreciar uma vista 
panorâmica dos Jardins Persas, Templo Bahai e Baía de Haifa; 
e para São João de Acre - visita à antiga fortificação medieval. 
Jantar e hospedagem na Galileia.

5º Dia – Galileia / Região do Mar da Galileia / Nazaré / 
Galileia
Café da manhã. Passeio de barco no Mar da Galileia. Continua-
ção para o Monte das Bem-aventuranças, lugar do Sermão da 
Montanha. Na margem do lago, visitas a Tabgha, local da mul-
tiplicação dos pães e peixes, e a Cafarnaum. Via aldeia de Cana 
chega-se a Nazaré para visitar a Igreja da Anunciação e a Oficina 
de São José. Jantar e hospedagem na Galileia.

6º Dia –  Galileia / Safed / Rio Jordão / Monte 
Tabor / Jerusalém
Café da manhã. Partida para Safed, cidade da cabala, o 
ramo místico do judaísmo, para visitar suas charmosas 
ruas sinagogas. Continuação para Yardenit, tradicional lo-
cal de baptismo no rio Jordão, e para o Monte Tabor para 
visitar a Basílica da Transfiguração. Jantar e hospedagem 
em Jerusalém.

7º Dia – Jerusalém - Monte das Oliveiras e 
Cidade Velha 
Café da manhã. Visita ao Yad Vashem, o museu do 
Holocausto. Continuação para o Monte das Oliveiras para 
apreciar uma magnífica vista panorâmica da cidade. Visita ao 
Jardim de Getsemani e Basílica da Agonia. Prosseguimento 
para a  cidade antiga para ver o Muro das Lamentações, a 
Via Dolorosa e a Igreja do Santo Sepulcro. Continuação para 
o Monte Sião, onde se encontram o túmulo do rei Davi, o
Cenáculo e a Abadia da Dormição. Jantar e hospedagem em 
Jerusalém.

8º Dia – Jerusalém - Cidade Nova e Belém
Café da manhã. Saída para Belém para visitar a Basílica e 

Roteiro: Tel Aviv 2N  Cesareia / Haifa / São João de Acre / Galileia 2N  Nazaré / Safed / Jerusalém 3N  Belém / Jerash / Amã  2N  
Petra  1N  Cairo  4N   Memphis / Sakkara / Cruzeiro no Nilo 4N  Luxor / Tebas / Esna  /  Edfu / Kom Ombo  /  Assuão 

Jordânia

Datas de  
chegada a Tel Aviv:

Guia Acompanhante
em Espanhol

1) visitas em Belém sujeitas a condições de se-
gurança; 2) em caso que o circuito coincida com a
noite de 31 de Dezembro na Jordânia ou no Egito,
existe um suplemento especial pelo Jantar de Re-
veillon (obrigatório) – consulte-nos

Notas importantes:

21 refeIções

Karnak

Consulte-nos.
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Navegação para Kom Ombo e visita aos Templos de Sobek (com 
cabeça de crocodilo) e Horus (com cabeça de falcão). Navegação 
até Assuão. Noite a bordo.

18º Dia – Assuão - Cruzeiro
Pensão completa no barco. Visita à Grande Barreira de As-
suão, considerada a maior do mundo, ao Obelisco Inacabado, 
ao Templo de Philae e o Templo da Deusa Isis. Passeio no Nilo 
a bordo de uma típica faluca. Noite a bordo.

19º Dia – Assuão / Cairo
Café da manhã. Desembarque. Manhã livre. Possibilidade 
de efectuar excursão opcional a Abu Simbel. Traslado ao ae-
roporto e vôo para o Cairo (incluído). Chegada e traslado ao 
hotel. Jantar e hospedagem.

20º Dia – Cairo
 Café da manhã.  Traslado ao aeroporto (quarto disponí-

vel até às 12h00). Fim dos nossos serviços.

15º Dia – Cairo / Luxor e Karnak - Cruzeiro
Bem cedo, traslado ao aeroporto e vôo com destino a Luxor (in-
cluído). Chegada e traslado ao barco. Almoço a bordo. À tarde, 
visita ao Templo de Karnak, imenso complexo monumental., e 
ao Templo de Luxor, dedicado a Amon-Ra, Mu y Khonsu, com a 
sua famosa avenida de esfinges. Jantar e noite a bordo.

16º Dia  – Luxor / Vales dos Reis e das Rainhas / Esna / 
Edfu- Cruzeiro
Pensão completa no barco. Travessia do Nilo para visita 
da Necrópole de Tebas, situada na margem esquerda. 
Descoberta do Vale dos Reis onde a maior parte dos faraós 
estão sepultados, e o Vale das Rainhas, o Templo de Habu 
e os Colossos de Mémnon. Navegação para Esna com 
passagem pela comporta e para Edfu. Noite a bordo.

17º Dia – Edfu / Kom Ombo / Assuão - Cruzeiro
Pensão completa no barco. Visita do Templo em Edfu, edificado 
em honra do Deus Horus e em perfeito estado de conservação. 

Cidade Turística Primeira Primeira Superior

Tel Aviv Grand Beach Grand Beach Renaissance (vista mar)
Galilea Lavi Kibbutz (Eden) Lavi Kibbutz (Eden) Lavi Kibbutz (Hadar)
Jerusalém Prima Park (quarto sup) Grand Court Dan Jerusalém
Amã Grand Palace Regency Palace Regency Palace
Petra Petra Moon Old Village Resort Old Village

Cairo Barcelo Pyramids / Mercure Sphinx
/ Pyramids Park / Pyramids Hotel

Barcelo Pyramids / Mercure Sphinx 
/ Pyramids Park / Pyramids Hotel Steigenberger Pyramids / Safir Cairo

Cruzeiro Sarah II / Radamis / Solaris / Miss Egypt
*Categoria Primeira na Jordânia e Primeira Superior em Israel e Egito

Hotéis Previstos (Ou similares)

Cairo

•  Passagem aérea Amã / Cairo / Luxor; As-
suão / Cairo em classe económica (20kgs
de bagagem de porão);

•  14 noites de hospedagem nos hotéis se-
leccionados com café da manhã;

• 4 noites em Cruzeiro no Nilo;
•  Visitas com guias locais em língua espa-

nhola;
• 22 refeições;
• Todos os traslados;

Não incluso:
• Passagens aéreas internacionais;
• Bebidas às refeições;
• Vistos para a Jordânia e Egito;
• Impostos de fronteira;
• Gratificações;
•  Tudo o que não esteja incluído no pro-

grama

Excursão opcional  a Massada 
e Mar Morto

1) visitas em Belém sujeitas a condições de
segurança; 2) não haverá jantares a partir
das 20h30

Incluso:

• Notas importantes:

Consulte-nos.

GRANDES DESTINOS & EXÓTICOS 2022/2023
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Itinerário:
6º Dia – Assuão / Abu Simbel / Assuão - Cruzeiro
Café da manhã (habitualmente em box). Viagem em ônibus 
para Abu Simbel Visita dos famosos templos de Abu Simbel 
talhados na rocha e que estão sobranceiros ao imenso Lago 
Nasser. Regresso a Assuão. Almoço a bordo e durante a tar-
de visita do templo de Filas, dedicada ao culto da Deusa Isis. 
Passagem pela Barragem de Assuão, elemento fundamen-
tal para a criação do lago artificial Nasser. Visita a um centro 
de artesanato. Regresso ao barco. Jantar e noite a bordo.

7º Dia – Assuão / Cairo
Café da manhã. Traslado ao aeroporto de Assuão e vôo 
para o Cairo (não incluído). Chegada e saída para o planalto 
de Gizé, símbolo do Antigo Egito com as suas 3 pirâmides: 
Kheops (a maior, construída no ano de 2690 A. C., uma das 
7 Maravilhas do Mundo), Quéfren e Miquerinos, guardadas 
pela célebre Esfinge com corpo de leão e rosto de faraó. 
Nota: não inclui a entrada para o interior das pirâmides e bar-
ca solar. Almoço. Visita do Museu do Cairo, que “protege” 
um espólio excepcional de História faraónica, que o deixará 
deslumbrado. Nota: a sala das múmias não está incluída. Visi-
ta dos souks de  Khan El Khalili, um original mercado oriental, e 
de um centro de papiro. Jantar e hospedagem.

8º Dia –   Cairo 
Café da manhã. Visita ao bairro copta onde poderá passear 
pelas suas ruas. Conheça a igreja de S. Sérgio, onde a Sa-
grada Família se refugiou para fugir do rei Herodes. Almoço. 
Tarde livre. Jantar e hospedagem.

9º Dia – Cairo / Brasil  (C)
 Café da manhã.  Traslado ao aeroporto (quarto disponível 

até às 12h00). Fim dos nossos serviços.

1º Dia – Brasil / Cairo      
 Voo regular com destino a Cairo. Noite e refeições  a bordo.

2º Dia – Cairo  
Chegada, assistência e traslado ao hotel (quarto disponível após 
as 14h00). Hospedagem.

3º Dia – Cairo / Luxor - Cruzeiro
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e vôo com destino a 
Luxor (não incluído). Chegada e visita ao Templo de Karnak, 
dedicado à glória do Deus Amón. Traslado para o barco onde 
será servido o almoço. Tarde livre. Jantar e noite a bordo.

4º Dia – Luxor / Tebas / Esna / Edfu - Cruzeiro
Café da manhã. Travessia do Nilo para visita da Necrópole 
de Tebas, situada na margem esquerda. Descoberta do 
Vale dos Reis onde a maior parte dos faraós estão sepul-
tados. Visita ao Templo de Habu (Templo do Rei Ramsés 
III), parada numa fábrica de alabastro, o tradicional arte-
sanato desta zona, e nova parada para apreciar os dois 
Colossos de Mémnon. Regresso ao barco. Almoço. Na-
vegação com destino a Esna, passagem pela comporta e 
continuação até Edfu. Jantar e noite a bordo.

5º Dia – Edfu / Kom Ombo / Assuão - Cruzeiro
Café da manhã. Visita do Templo em Edfu, edificado em honra 
do Deus Horus. Navegação para Kom Ombo. Almoço a bordo. 
Chegada a Kom Ombo e visita do Templo dedicado ao Deus 
Sobek com cabeça de crocodilo e Horus com cabeça de falcão. 
Continuação da navegação até Assuão. Jantar e noite a bordo.

Roteiro: Cairo  3N  Cruzeiro no Nilo 4N  Luxor / Tebas / Esna / Edfu  / Kom Ombo / Assuão / Abu Simbel
Datas de  
chegada ao Cairo: Guia Acompanhante

em Português  ou Espanhol

Cidade Hotel 

Cairo Cairo Pyramids / Le Meridien 
Pyramids / Steigenberger

Barco Sarah / Radamis / Nile Dolphin / 
Concerto / Opera

Hotéis e Barcos 5* Previstos (Ou similares)

•  3 noites de hospedagem nos hotéis se-
leccionados com café da manhã;

• 4 noites de Cruzeiro no Nilo;
•  Visitas com guias locais em língua portu-

guesa ou espanhola;
• 12 refeições;
•  Entradas nos museus conforme progra-

ma;
• Traslados de chegada e saída;
•  Assistência pelos nossos representantes

locais;

Não incluso:
• Passagens aéreas;
• Bebidas às refeições;
• Visto;
•  Gratificações a guias, motoristas e baga-

geiros;
•  Tudo o que não esteja incluído no pro-

grama

Incluso:

• Pode haver alteração na ordem das visitas po-
rém a programação será mantida

Notas importantes:

Abu Simbel

d I a s
9

ref: Lus – eeas9d

egIto eterno (abu sImbeL IncLuÍdo) 

12 refeIções

Nilo

Triplo Duplo Single

1.006 € 1.227 €

1.053 € 1.258 €

Preços por pessoa (Em Euro):
Datas

Abr+Jan-Mar'23
Mai-18Set
23Set-4Dez
9-16Dez

983 €
748 €
1.031 €
1.268 €

769 €

1.290 €

977 €

1.494 €
•Voos domésticos Cairo / Luxor +  Assuão  / Cairo: 310€ por pessoa
•Preços não são válidos para Semana Santa e Reveillon

d e s d e

769€

(mín. 2 participantes)
Sextas e Domingos de Abril de 2022 a 
Março de 2023

GRANDES DESTINOS & EXÓTICOS 2022/2023



M
éd

io
 O

ri
en

te
 e

 Á
fr

ic
a

27

d I a s
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egIto compLeto (cruzeIro de 3 noItes & mar vermeLHo)

ref: Lus – ec11d

Itinerário:
devoto ao culto da Deusa Isis. Passagem pela Barragem de Assusão 
que deu origem ao Lago Nasser, e visita a um centro de artesanato. 
Embarque no cruzeiro e almoço. Tarde livre. Jantar e noite a bordo.

6ºDia – Assuão / Kom Ombo / Edfu - Cruzeiro
Café da manhã. Navegação para Kom Ombo. Chegada e vi-
sita do templo dedicado aos Deuses Sobek (com cabeça de 
crocodilo) e Horus (com cabeça de falcão). Almoço a bordo. 
Continuação da navegação para Edfu. Jantar a bordo.

7º Dia – Edfu / Esna / Luxor - Cruzeiro
Café da manhã. Visita do Templo de Edfu, edificado em 
honra do Deus Horus. Almoço e navegação até Luxor, pas-
sando pela comporta de Esna. Jantar e noite a bordo.

8º Dia –   Luxor / Hurghada
Café da manhã. Travessia do Nilo para visita da Necrópole de Te-
bas, situada na margem esquerda. Descoberta do Vale dos Reis, 
onde a maior parte dos faraós estão sepultados, e do Templo de 
Habu (gigante templo do rei Ramses III). Parada em uma fábrica 
de alabastro e junto aos os dois Colossos de Memnon. Após o 
almoço, visita do Templo de Karnak, dedicado à glória do Deus 
Amon. Traslado para Hurghada (por carro). Jantar e hospedagem.

9º e 10º Dia –   Hurghada 
Café da manhã. Dias livre. Jantar e hospedagem. (Mergulho 
Opcional no Mar Vermelho, pago localmente).

11º Dia – Hurghada / Cairo / Brasil 
 Café da manhã.  Traslado para o aeroporto de Hurgha-

da, formalidades de embarque e vôo com destino ao Cairo 
(não incluído) para conexão para o vôo internacional. 
Fim dos nossos serviços.

1º Dia – Brasil / Cairo      
 Voo regular com destino a Cairo. Noite e refeições  a bordo.

2º Dia – Cairo 
Chegada, assistência e traslado ao hotel (quarto disponível após 
as 14h00). Hospedagem.

3º Dia – Cairo 
Café da manhã. Saída para o planalto de Gizé, símbolo do An-
tigo Egipto com as suas 3 pirâmides: Kheops (a maior, cons-
truída no ano de 2690 a.C, uma das 7 Maravilhas do Mundo), 
Kephren e Mykerinos, guardadas pela célebre Esfinge com 
corpo de leão e rosto de faraó, e o templo do vale em frente 
da Esfinge. Nota: Não inclui a entrada para o interior das pirâ-
mides e barca solar. Almoço num restaurante local. De tarde 
visita do Museu do Cairo, que “protege” um espólio excep-
cional de História faraônica que o deixará deslubrado. Nota: A 
sala das múmias não está incluída. Visita a uma casa de papiro. 
Jantar e hospedagem.

4º Dia – Cairo / Alexandria / Cairo
Café da manhã. Dia dedicado à descoberta de Alexandria. Visita 
das catacumbas, dos Jardins de El Montazah, Biblioteca de Ale-
xandria e panorâmicas exteriores do Palácio do Rei Faruk e da 
Mesquita de Abu el Abbas. Almoço durante as visitas. Regresso 
ao Cairo. Jantar e hospedagem.

5º Dia – Cairo / Assuão - Cruzeiro
Café da manhã. Traslado para o aeroporto e embarque no vôo com 
destino Assuão (não incluído). Chegada e visita do templo de Philae, 

•  6 noites de hospedagem nos hotéis se-
leccionados com café da manhã;

• 3 noites de Cruzeiro no Nilo;
•  Visitas com guias locais em língua portu-

guesa ou espanhola;
• 13 refeições;
• Entradas nos museus conforme programa;
• Traslados de chegada e saída;
•  Assistência pelos nossos representantes

locais;

Não incluso:
• Passagens aéreas;
• Bebidas às refeições;
• Visto;
•  Gratificações a guias, motoristas e baga-

geiros;
•  Tudo o que não esteja incluído no pro-

grama

Incluso:

Roteiro:  Cairo 3N  Alexandria / Assuão / Cruzeiro no Nilo  3N   Kom Ombo / Edfu / Esna / Luxor / Hurghada 3N  

Nilo

Datas de  
chegada ao Cairo:

Guia Acompanhante
em Português ou Espanhol

• Pode haver alteração na ordem das visitas po-
rém a programação será mantida

Notas importantes:

Cidade Hotel 

Cairo Cairo Pyramids / Le Meridien Pyramids / 
Steigenberger

Barco Sarah / Radamis / Nile Dolphin / 
Concerto / Opera

Hurgada Movenpick Hurghada / Movenpick El Guna / 
Marriott Hurghada

Hotéis e Barcos 5* Previstos (Ou similares)

13 refeIções

Triplo Duplo Single

1.365 € 1.704 €

1.470 € 1.824 €

Preços por pessoa (Em Euro):
Datas

Abr-3Mai
8Mai-20Set
25Set-6Dez
11Dez-13Dez

1.345 €
1.143 €
1.450 €
1.727 €

1.163 €

1.747 €

1.389 €

2.166 €

•Voos domésticos Cairo / Assuão +  Hurghada / Cairo: 320€ por pessoa
•Preços não são válidos para Semana Santa e Reveillon

11Dez-13Dez 1.369 € 1.389 € 1.739 €

d e s d e

1.163€

(mín. 2 participantes)
Terças e Domingos de Abril de 2022 a 
Março de 2023

GRANDES DESTINOS & EXÓTICOS 2022/2023
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o meLHor do egIto (cruzeIro de 3 noItes & aLexandrIa)

d I a s
ref: Lus-mea9d

9

Itinerário:
no vôo com destino Assuão (não incluído). Chegada e vi-
sita do templo de Philae, devoto ao culto da Deusa Isis. 
Passagem pela Barragem de Assusão que deu origem 
ao Lago Nasser, e visita a um centro de artesanato. Em-
barque no cruzeiro e almoço. Tarde livre. Jantar e noite 
a bordo.

6ºDia – Assuão / Kom Ombo / Edfu - Cruzeiro
Café da manhã. Navegação para Kom Ombo. Chegada e 
visita do templo dedicado aos Deuses Sobek (com cabe-
ça de crocodilo) e Horus (com cabeça de falcão). Almoço 
a bordo. Continuação da navegação para Edfu. Jantar a 
bordo.

7º Dia – Edfu / Esna / Luxor - Cruzeiro 
Café da manhã. Visita do Templo de Edfu, edificado em 
honra do Deus Horus. Almoço e navegação até Luxor, pas-
sando pela comporta de Esna. Jantar e noite a bordo.

8º Dia –  Luxor / Cairo 
Café da manhã. Travessia do Nilo para visita da Necrópo-
le de Tebas, situada na margem esquerda. Descoberta do 
Vale dos Reis, onde a maior parte dos faraós estão sepul-
tados, e do Templo de Habu (gigante templo do rei Ramses 
III). Parada em uma fábrica de alabastro e junto aos os dois 
Colossos de Memnon. Após o almoço, visita do Templo de 
Karnak, dedicado à glória do Deus Amon. Traslado para o 
aeroporto e vôo para o Cairo (não incluído). Traslado ao ho-
tel. Jantar e hospedagem.

9º Dia – Cairo / Brasil 
 Café da manhã.  Traslado ao aeroporto (quarto disponível 

até às 12h00). 
Fim dos nossos serviços.

1º Dia – Brasil / Cairo      
 Voo regular com destino a Cairo. Noite e refeições  a bordo.

2º Dia – Cairo  
Chegada, assistência e traslado ao hotel (quarto disponível após 
as 14h00). Hospedagem.

3º Dia – Cairo 
Café da manhã. Saída para o planalto de Gizé, símbolo do 
Antigo Egipto com as suas 3 pirâmides: Kheops (a maior, 
construída no ano de 2690 a.C, uma das 7 Maravilhas do 
Mundo), Kephren e Mykerinos, guardadas pela célebre 
Esfinge com corpo de leão e rosto de faraó, e o templo 
do vale em frente da Esfinge. Nota: Não inclui a entrada 
para o interior das pirâmides e barca solar. Almoço num 
restaurante local. De tarde visita do Museu do Cairo, que 
“protege” um espólio excepcional de História faraônica 
que o deixará deslubrado. Nota: A sala das múmias não 
está incluída. Visita dos souks de  Khan El Khalili, um ori-
ginal mercado oriental, e de um centro de papiro. Jantar 
e hospedagem.

4º Dia – Cairo / Alexandria / Cairo
Café da manhã. Dia dedicado à descoberta de Alexandria. Visita 
das catacumbas, dos Jardins de El Montazah, Biblioteca de Ale-
xandria e panorâmicas exteriores do Palácio do Rei Faruk e da 
Mesquita de Abu el Abbas. Almoço durante as visitas. Regresso 
ao Cairo. Jantar e hospedagem.

5º Dia – Cairo / Assuão - Cruzeiro
Café da manhã. Traslado para o aeroporto e embarque 

Roteiro:  Cairo 4N  Alexandria / Assuão / Cruzeiro no Nilo 3N  Kom Ombo / Edfu / Esna / Luxor  

Cairo

Guia Acompanhante
em Português ou Espanhol

Cidade Hotel 

Cairo Cairo Pyramids / Le Meridien 
Pyramids / Steigenberger

Barco Sarah / Radamis / Nile Dolphin / 
Concerto / Opera

Hotéis e Barcos 5* Previstos (Ou similares)

•  4 noites de hospedagem nos hotéis se-
leccionados com café da manhã;

• 3 noites de Cruzeiro no Nilo;
•  Visitas com guias locais em língua portu-

guesa ou espanhola;
• 12 refeições;
•  Entradas nos museus conforme progra-

ma;
• Traslados de chegada e saída;
•  Assistência pelos nossos representantes

locais;

Não incluso:
• Passagens aéreas;
• Bebidas às refeições;
• Visto;
•  Gratificações a guias, motoristas e baga-

geiros;
•  Tudo o que não esteja incluído no pro-

grama.

Incluso:

Datas de  
chegada ao Cairo:

Poderá haver alteração na ordem das visitas po-
rém a programação será mantida.

Notas importantes:

12 refeIções

Triplo Duplo Single

1.077 € 1.322 €

1.129 € 1.355 €

Preços por pessoa (Em Euro):
Datas

Abr-3Mai+Jan-Mar23
8Mai-20Set
25Set-6Dez
11Dez-13Dez

1.052 €
788 €
1.105 €
1.367 €

817 €

1.391 €

1.044 €

1.616 €
•Voos domésticos Cairo / Assuão + Luxor / Cairo: 310€ por pessoa
•Preços não são válidos para Semana Santa e Reveillon

d e s d e

817€

(mín. 2 participantes)
Terças e Domingos de Abril de 2022 a 
Março de 2023

GRANDES DESTINOS & EXÓTICOS 2022/2023
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ÍndIa – namaste!

ref: Lus – 011
10 refeIções

Itinerário:
Rosa” do Rajastão. Jantar e hospedagem.

5º Dia – Jaipur / Amber / Jaipur
Café da manhã. Tour ao Forte de Amber, um romântico palácio do Rajastão. 
A subida ao forte será feita de jeep ou de elefante (suj. a disponibilidade). 
Continuação para o Templo de Galta ji, dedicado a Ganesha, construído em 
pedra rosa. Almoço com sobremesa servida numa loja tradicional. Visita ao 
Palácio da Cidade, um complexo de pequenos palácios, jardins e pátios; ao 
Observatório Astronómico e ao Templo de Baldev ji. Parada para descanso 
e chá no restaurante do Forte Nahargarh situado nas colinas de Araveli, 
oferecendo uma excelente panorâmica de Jaipur. Jantar e hospedagem.

6º Dia – Jaipur / Fatehpur Sikri / Agra 
Café da manhã. Saída para Fatehpur Sikri, “A Cidade Fantasma”, cons-
truída pelo imperador Akbar e abandonada posteriormente por falta 
de água. Almoço e viagem para Agra, localizada nas margens do Rio 
Yamuna. Visita ao Jardim de Mehtab ou da Luz da Lua, uma extensão 
do Jardim do Taj Mahal do outro lado do rio. Jantar e hospedagem.

7º Dia – Agra / Delhi  / Brasil
 Visita a um dos monumentos mais famosos do mundo - o Taj Mahal, 

símbolo do amor. Café da manhã no hotel. Passeio pela velha Agra com 
suas ruelas escondidas repletas de lojas típicas. Visita ao Forte de Agra, a 
fortaleza do Império Mogol. Almoço e viagem de regresso a Delhi.  Nota: 
o voo a reservar deverá ser a partir das 00h00. Fim dos nossos serviços.

1º Dia – Brasil /  Delhi      
Voo regular com destino a Delhi. Noite e refeições a bordo.

2º Dia – Delhi
Traslado ao hotel. Hospedagem.

3º Dia – Delhi
Café da manhã. Tour de Delhi com início pela parte antiga: Jama Masjid, 
uma das maiores mesquitas da Ásia; passeio de riquexó em Chandni 
Chowk para conhecer seus bazares com passagem pelo Forte Verme-
lho (exterior) e uma parada para tomar chá; visita a Raj Ghat, o memorial 
a Ghandi;. Almoço e visita panorâmica da Nova Delhi: Porta da Índia, edi-
fícios governamentais e Palácio Presidencial. Visita ao Minarete Qutub 
e a Agrasen Ki Baori, um poço tradicional do séc.XIV.. Tempo livre par 
explorar o mercado de Connaught Place. A jornada termina no Templo 
Sikh Gurudwara Bangla Shahib. Jantar e hospedagem.

4º Dia – Delhi / Samode / Jaipur 
Café da manhã. Saída para Jaipur e em rota almoço no Palácio 
Samode. O palácio combina o romantismo dos castelos esco-
ceses com a opulência dos palácios Rajput. À tarde, assistência 
a uma cerimónia Aarti no Templo de Birla em Jaipur, a “Cidade 

Datas de  
chegada a Delhi:

•  5 noites de hospedagem nos hotéis se-
leccionados com café da manhã;

•  Circuito com guia acompanhante em lín-
gua espanhola;

• 10 refeições;
•  Traslados de chegada e saída com assis-

tente em língua inglesa;
•  Assistência pelos nossos representantes

locais;

Incluso no Dubai:
•  3 noites de hospedagem nos hotéis se-

leccionados com café da manhã;
•  Visita de cidade com guia local em língua

portuguesa;
• Entrada no Burj Khalifa (124º andar);
•  Safari e jantar no deserto com bebidas 

não alcoólics (com motorista de língua
inglesa)

•  Traslados de chegada e saída com assis-
tente em língua inglesa;

•  Assistência pelos nossos representantes 
locais;

Não incluso:
• Passagens aéreas;
• Bebidas às refeições na Índia;
• Visto para a Índia;
• Taxas municipais no Dubai (city tax);
•  Tudo o que não esteja incluído no programa

Incluso na Índia:

Roteiro:  Delhi 2N  Jaipur 2N  Agra 1N  

Localização 4*/5* 5*

Delhi The Suryaa / The Leela Ambience Le Meridien / Taj Palace
Jaipur Ramada / Four Points by Sheraton / Lemon Tree / Golden Tulip / Sarovar Premier Hilton / Crown Plaza
Agra Doubletree by Hilton / Radisson / Ramada Taj / Courtyard by Marriott 
Dubai Metropolitan / Novotel Al Barsha Media Rotana / Elite Byblos

Hotéis Previstos (Ou similares)

desfrutando de uma vista panorâmica dos arranha-céus ao 
largo da famosa via Sheik Zayed Road. Hospedagem.

10º Dia – Dubai
Manhã livre. À tarde, jornada através do deserto em 4x4. Per-
curso pelas dunas e bbservação do pôr-do-sol do topo de uma 
delas. Jantar em acampamento beduíno composto de carnes 
grelhadas, saladas, doces árabes ao ritmo de espectáculo de 
danças tradicionais. Ainda incluso: tatuagens com henna, pas-
seio de camelo e bebidas não alcoólicas. Hospedagem. Nota: 
esta excursão não leva guia

11º Dia – Dubai
 Café da manhã. Traslado ao aeroporto (quarto disponível 

até às 11h00). Fim dos nossos serviços.

7º Dia – Agra / Delhi / Dubai    
 Após o jantar, traslado para o aeroporto. Vôo para o Dubai 

(não incluso; voo sugerido EK513). Noite a bordo.

8º Dia – Dubai
Traslado ao hotel (check-in após as 14h00). Resto de dia livre. Hos-
pedagem

9º Dia – Dubai 
Café da manhã. Tour da cidade (meio-dia): parada fotográfica 
junto ao Hotel Burj Al Arab e Mesquita Jumeirah; exploração 
do antigo bairro de “Bastakiya” com suas casas tradicionais e 
torres de vento; visita ao Museu do Dubai na na fortaleza de 
Al-Fahidi; travessia numa típica “abra” através do Creek para 
visitar os souks do ouro e das especiarias. Regresso ao hotel 

Opção com Dubai 11 dIas 11 refeIções

Guias Locais
falando  Espanhol

Amber

Consulte-nos.

GRANDES DESTINOS & EXÓTICOS 2022/2023
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ÍndIa sagrada

d I a s
ref: Lus-012

18 refeIções

11

Itinerário: Jardim de Mehtab ou da Luz da Lua, uma extensão do 
Jardim do Taj Mahal do outro lado do rio. Jantar e hos-
pedagem.

7º Dia – Agra 
Visita a um dos monumentos mais famosos do mun-
do - o Taj Mahal, símbolo do amor. Café da manhã no 
hotel. Passeio pela velha Agra com suas ruelas escon-
didas repletas de lojas típicas. Visita ao Forte de Agra, a 
fortaleza do Império Mogol. Almoço. Tarde livre. Jantar e 
hospedagem.

8º Dia – Agra / Jhansi / Orcha / Khajuraho 
Café da manhã. Embarque em trem para Jhansi. Visita a Or-
cha, onde se podem ver palácios e templos construídos pela 
Dinastia Bundela, como o Palácio de Raj Mahal e o Templo de 
Lakshminarayan. Almoço e continuação para Khajuraho. Jan-
tar e hospedagem.

9º Dia – Khajuraho / Allahabad 
Café da manhã. Visita aos famosos templos eróti-
cos, de arquitectura hindu, construídos na dinastia de 
Chandela. Almoço e viagem para Allahabad, situada na 
confluência dos rios Ganges e Yamuna, e por esta razão 
conta com magníficas pontes. Visita a Sangam. Jantar 
e hospedagem.

10º Dia – Allahabad / Varanasi
Café da manhã. Visita da cidade incluindo o Templo de 
Hanuman, a Catedral de Todos os Santos e exterior de 
Anand Bhaean. Partida para Varanasi, centro religioso e de 
todo o conhecimento durante anos, localizado na margem 
oeste do Rio Sagrado Ganjes. Almoço e passeio de riquexó, 
seguido de uma cerimónia Aarti nos Ghats no Ganges. Jan-
tar e hospedagem.

11º Dia – Varanasi (Sarnath) / Delhi / Brasil
 Antes do amanhecer navegação no Ganjes para ob-

servar os rituais de purificação da população e ter uma 
vista privilegiada dos palácios e templos aí localizados. 
Café da manhã no hotel. Tour a Sarnath, aldeia onde Buda 
deu seu primeiro sermão, visita às ruínas e museu. Almo-
ço. Vôo para Delhi. Jantar em restaurante local. Traslado 
ao aeroporto. 
Fim dos nossos serviços.

1º Dia – Brasil /  Delhi      
Voo regular com destino a Delhi. Noite e refeições a bordo.

2º Dia – Delhi
Traslado ao hotel. Hospedagem.

3º Dia – Delhi
Café da manhã. Tour da parte antiga de Delhi: Jama 
Masjid, uma das maiores mesquitas da Ásia; passeio de 
riquexó em Chandni Chowk para conhecer seus bazares 
com passagem pelo Forte Vermelho (exterior) e uma 
parada para tomar chá; visita a Raj Ghat, o memorial a 
Ghandi;. Almoço e visita panorâmica da Nova Delhi: Porta 
da Índia, edifícios governamentais e Palácio Presidencial. 
Visita ao Minarete Qutub e a Agrasen Ki Baori, um poço 
tradicional do séc.XIV. Tempo livre par explorar o mercado 
de Connaught Place. A jornada termina no Templo Sikh. 
Jantar e hospedagem.

4º Dia – Delhi / Samode / Jaipur 
Café da manhã. Saída para Jaipur e almoço no Palácio Sa-
mode, que combina o romantismo dos castelos escoceses 
com a opulência dos palácios Rajput. À tarde, assistência a 
uma cerimónia Aarti no Templo de Birla em Jaipur, a “Cidade 
Rosa” do Rajastão.  Jantar e hospedagem.

5º Dia – Jaipur / Amber / Jaipur
Café da manhã. Tour ao Forte de Amber, um românti-
co palácio do Rajastão, cuja subida será feita de jeep ou 
de elefante (suj. a disponibilidade). Continuação para o 
Templo de Galta ji, em pedra rosa. Almoço com sobre-
mesa servida numa loja tradicional. Visita ao Palácio 
da Cidade, um complexo de pequenos palácios, jardins 
e pátios; ao Observatório Astronómico. e ao Templo de 
Baldev ji. Parada para descanso e chá no restaurante do 
Forte Nahargarh situado nas colinas de Araveli. Jantar e 
hospedagem.

6º Dia – Jaipur / Fatehpur Sikri / Agra 
Café da manhã. Saída para Fatehpur Sikri, “A Cidade Fan-
tasma”, construída pelo imperador Akbar e abandonada 
posteriormente por falta de água. Almoço e viagem para 
Agra, localizada nas margens do Rio Yamuna. Visita ao 

Roteiro:  Delhi 2N  Jaipur 2N  Agra 2N  Khajuraho 1N  Allahabad 1N  Varanasi 1N  

Localização 4*/5* 5*

Delhi The Suryaa / The Leela Ambience Le Meridien / Taj Palace
Jaipur Ramada / Four Points by Sheraton / Lemon Tree / Golden Tulip / Sarovar Premier Hilton / Crown Plaza
Agra Doubletree by Hilton / Radisson / Ramada Taj / Courtyard by Marriott 
Khajuraho Ramada Radisson Jass
Allahabad The Legend*** / Placid*** / Ravisha*** / Milan Palace***
Varanasi Rivatas by Ideal Radisson
Delhi (2ª estada) Holiday Inn Aero City Pride Plaza Aero City

Hotéis Previstos (Ou similares)

Agra

Datas de  
chegada a Delhi:

•  Vôo Varanasi / Delhi em classe econó-
mica (15kgs de bagagem de porão) na
opção de 11 dias;

•  Vôos Varanasi / Delhi / Katmandu em
classe económica (15kgs de bagagem de 
porão) na opção de 15 dias;

•  9 ou 13 noites de hospedagem nos ho-
téis seleccionados com café da manhã;

•  Circuito com guia acompanhante em lín-
gua espanhola na Índia;

•  Visitas com guia local em língua espa-
nhola em Katmandú;

• 18 ou 23 refeições;
•  Trem Agra-Jhansi em carruagem de clas-

se turística com ar condicionado (“car
chair”);

•  Traslados de chegada e saída com assis-
tente em língua inglesa;

•  Assistência pelos nossos representantes
locais;

Não incluso:
• Passagens aéreas internacionais;
• Bebidas às refeições;
• Vistos para a Índia e Nepal;
• Visto para o Nepal (à chegada $30);
•  Tudo o que não esteja incluído no pro-

grama

Incluso:

Guias Locais
falando  Espanhol

Consulte-nos.

GRANDES DESTINOS & EXÓTICOS 2022/2023
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ÍndIa dos marajás

ref: Lus – 013
7 refeIções

Itinerário:
e lagos serenos. Não existe região do país mais colorida que 
esta. Jantar e hospedagem.

6º Dia – Jaipur / Amber / Jaipur 
Café da manhã. Visita ao Palácio da Cidade, um complexo de pe-
quenos palácios, jardins e pátios; ao Observatório Astronómico e 
ao Templo de Baldev ji. Parada numa loja de doces tradicionais. À 
tarde tour ao Forte de Amber, um romântico palácio do Rajastão. 
A subida ao forte será feita de jeep ou de elefante (suj. a dispo-
nibilidade). Continuação para o restaurante do Forte Nahargarh 
situado nas colinas de Araveli. Parada para descanso e chá, com 
uma excelente panorâmica de Jaipur. Jantar e hospedagem.

7º Dia – Jaipur / Jodhpur 
Café da manhã. Viagem para Jodhpur, localizada no deserto de Thar, 
conhecida pela “Cidade Azul” devido à cor das suas casas. Á tarde, 
visita ao Forte Mehrangarh, que no seu interior encerra magníficos 
palácios; e a Jaswant Thada, um conjunto de memoriais fúnebres 
em mármore branco. Passeio pelas ruas de Jodhpur com uma expe-
riência local de chá – Masala Chai e Masalchai. Jantar e hospedagem.

8º Dia – Jodhpur / Ranakpur / Udaipur 
Café da manhã. Saída para Ranakpur para visitar os Templos Jai-
nistas e o Templo do Deus Sol com as suas esculturas exóticas. 
Continuação para Udaipur, a Cidade do Sol Nascente, localizada 
nas margens do Lago Pichola, no qual se fará um passeio em 
barco comum (suj. ao nível das águas). Jantar e hospedagem.

9º Dia – Udaipur / Delhi / Brasil
 Café da manhã. Udaipur é onde o Rajastão atinge todo o 

seu esplendor, com cores vivas, lagos que aparecem de surpresa 
no meio do deserto e florestas onde abunda a vida selvagem. A 
visita inclui o Palácio da Cidade, os Jardins Sahelion-Ki-Bari e o 
Templo Jagdish. Vôo para Delhi.  Jantar. Traslado ao aeroporto.
Fim dos nossos serviços.

1º Dia – Brasil /  Delhi      
Voo regular com destino a Delhi. Noite e refeições a bordo.

2º Dia – Delhi
Traslado ao hotel. Hospedagem.

3º Dia – Delhi
Café da manhã. Tour de Delhi com início pela parte antiga: Jama 
Masjid, uma das maiores mesquitas da Ásia; passeio de riquexó em 
Chandni Chowk para conhecer seus bazares com passagem pelo 
Forte Vermelho (exterior) e uma parada para tomar chá; visita a Raj 
Ghat, o memorial a Ghandi;. Visita panorâmica da Nova Delhi: Porta 
da Índia, edifícios governamentais e Palácio Presidencial. Visita ao 
Minarete Qutub e a Agrasen Ki Baori, um poço tradicional do séc.
XIV. Tempo livre par explorar o mercado de Connaught Place. A jor-
nada termina no Templo Sikh Gurudwara Bangla Shahib. Jantar e
hospedagem.

4º Dia – Delhi / Agra 
Café da manhã. Viagem para Agra, localizada nas margens do 
Rio Yamuna, e cujo ambiente remonta ao período Mogol, de 
grandes governantes e construtores. À tarde visita ao Forte 
Vermelho de Agra e passeio pela velha Agra com suas ruelas 
escondidas repletas de lojas típicas. Jantar e hospedagem.

5º Dia – Agra / Fatehpur Sikri / Jaipur 
Café da manhã. Visita a um dos monumentos mais famosos 
do mundo - o Taj Mahal, símbolo do amor. Saída para Fatehpur 
Sikri, outrora repleta de palácios e mesquitas, hoje uma “Cidade 
Fantasma”. Continuação para Jaipur, “A Cidade Rosa”. Os reinos 
do Rajastão são um grande legado na história. Uma terra cheia 
de fortes invencíveis, magníficos palácios, paisagens de dunas 

Datas de  
chegada a Delhi:

•  Vôo Udaipur / Delhi em classe económica
(15kgs de bagagem de porão);

•  7 noites de hospedagem nos hotéis se-
leccionados com café da manhã;

•  Circuito com guia acompanhante em lín-
gua espanhola;

• 7 refeições;
•  Traslados de chegada e saída com assis-

tente em língua inglesa;
•  Assistência pelos nossos representantes

locais;

Não incluso:
• Passagens aéreas internacionais;
• Bebidas às refeições;
• Visto;
•  Tudo o que não esteja incluído no pro-

grama

Incluso:

Roteiro:  Delhi 2N  Agra 1N   Jaipur 2N  Jodhpur 1N  Udaipur  1N   

Localização 4*/5* 5*

Delhi The Suryaa / The Leela Ambience Le Meridien / Taj Palace
Agra Doubletree by Hilton / Radisson / Ramada Taj / Courtyard by Marriott 
Jaipur Ramada / Four Points by Sheraton / Lemon Tree / Golden Tulip / Sarovar Premier Hilton / Crown Plaza
Jodhpur Park Plaza The Ummed / Indana Palace
Udaipur Bamboo Saa Resort / Justa Sajjangarh Resort Ananta Resorts / Trident / The Lalit Laxmi Villas Palace

Hotéis Previstos (Ou similares)

Jaipur

Udaipur

Guias Locais
falando  Espanhol

Consulte-nos.

GRANDES DESTINOS & EXÓTICOS 2022/2023
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23 refeIções

15

Itinerário: se podem ver palácios e templos construídos pela Dinastia Bun-
dela, como o Palácio de Raj Mahal e o Templo de Lakshminarayan. 
Almoço e continuação para Khajuraho. Jantar e hospedagem.

9º Dia – Khajuraho / Allahabad 
Café da manhã. Visita aos famosos templos eróticos, de arquitectura hin-
du, construídos na dinastia de Chandela. Almoço e viagem para Allaha-
bad, situada na confluência dos rios Ganges e Yamuna, e por esta razão 
conta com magníficas pontes. Visita a Sangam. Jantar e hospedagem.

10º Dia – Allahabad / Varanasi
Café da manhã. Visita da cidade incluindo o Templo de Hanu-
man, a Catedral de Todos os Santos e exterior de Anand Bhae-
an. Partida para Varanasi, centro religioso e de todo o conhe-
cimento durante anos, localizado na margem oeste do Rio 
Sagrado Ganjes. Almoço e passeio de riquexó, seguido de uma 
cerimónia Aarti nos Ghats no Ganges. Jantar e hospedagem.

11º Dia – Varanasi (Sarnath) / Delhi
Antes do amanhecer navegação no Ganjes para observar os rituais 
de purificação da população e ter uma vista privilegiada dos palácios 
e templos aí localizados. Café da manhã no hotel. Tour a Sarnath, al-
deia onde Buda deu seu primeiro sermão, visita às ruínas e museu. 
Almoço. Vôo para Delhi. Jantar em restaurante local. Hospedagem.

12º Dia – Delhi / Katmandu
Café da manhã. Traslado para o aeroporto e vôo para Kat-
mandu. Jantar e hospedagem.

13º Dia – Katmandu e Bhaktapur
Café da manhã. Visita à Praça Durbar de Bhaktapur, a “cidade dos 
devotos”, a jóia cultural do Nepal, com fascinantes estruturas como o 
Palácio das 5 Janelas, a Porta Dourada, A Porta do Leão, e os templos 
de Mini Pashupati, Nyatapola e Bhairav Nath. Visita a um atelier de ce-
râmica familiar. Almoço em restaurante local. Visita à Praça Durbar de 
Katmandu: Basantapur, Freak Street, Templo da Deusa Vivente Kuma-
ri, Hanuman Dhoka, Taleju Bhawani. Passeio em riquexó até ao bairro 
Thamel, atravessando os mercados tradicionais de Indrachwok e Ason. 
Subida à colina onde se encontra a estupa Swayambhunath, um dos 
mais enigmáticos complexos budistas. Jantar e hospedagem.

14º Dia –Katmandu e Patán 
Café da manhã. Tour a Patán, cidade das artes, localizada num planal-
to sobre o rio Bagmati. Visita a um refúgio tibetano. Almoço e visita a 
Bodnath, a colossal estupa com os olhos de Lord Buda. Em seguida terá 
uma interacção com monges tibetanos – um lama oferecerá uma ora-
ção e o Khada, o tradicional pano de seda do Himalaia. Jantar em restau-
rante local com espectáculo de dança nepalês. Hospedagem.

15º Dia – Katmandu / Brasil
 Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos 

serviços.

1º Dia – Brasil /  Delhi      
Voo regular com destino a Delhi. Noite e refeições a bordo.

2º Dia – Delhi
Traslado ao hotel. Hospedagem.

3º Dia – Delhi
Café da manhã. Tour da parte antiga de Delhi: Jama Masjid, uma 
das maiores mesquitas da Ásia; passeio de riquexó em Chandni 
Chowk para conhecer seus bazares com passagem pelo Forte Ver-
melho (exterior) e uma parada para tomar chá; visita a Raj Ghat, 
o memorial a Ghandi;. Almoço e visita panorâmica da Nova Delhi:
Porta da Índia, edifícios governamentais e Palácio Presidencial. Vi-
sita ao Minarete Qutub e a Agrasen Ki Baori, um poço tradicional 
do séc.XIV. Tempo livre par explorar o mercado de Connaught Pla-
ce. A jornada termina no Templo Sikh. Jantar e hospedagem.

4º Dia – Delhi / Samode / Jaipur 
Café da manhã. Saída para Jaipur e almoço no Palácio Samode, que com-
bina o romantismo dos castelos escoceses com a opulência dos palácios 
Rajput. À tarde, À tarde, assistência a uma cerimónia Aarti no Templo de 
Birla em Jaipur, a “Cidade Rosa” do Rajastão.  Jantar e hospedagem.

5º Dia – Jaipur / Amber / Jaipur
Café da manhã. Tour ao Forte de Amber, um romântico palácio 
do Rajastão, cuja subida será feita de jeep ou de elefante (suj. a 
disponibilidade). Continuação para o Templo de Galta ji, em pe-
dra rosa. Almoço com sobremesa servida numa loja tradicional. 
Visita ao Palácio da Cidade, um complexo de pequenos palácios, 
jardins e pátios; ao Observatório Astronómico. e ao Templo de 
Baldev ji. Parada para descanso e chá no restaurante do Forte 
Nahargarh situado nas colinas de Araveli. Jantar e hospedagem.

6º Dia – Jaipur / Fatehpur Sikri / Agra 
Café da manhã. Saída para Fatehpur Sikri, “A Cidade Fantasma”, cons-
truída pelo imperador Akbar e abandonada posteriormente por falta 
de água. Almoço e viagem para Agra, localizada nas margens do Rio 
Yamuna. Visita ao Jardim de Mehtab ou da Luz da Lua, uma extensão 
do Jardim do Taj Mahal do outro lado do rio. Jantar e hospedagem.

7º Dia – Agra 
Visita a um dos monumentos mais famosos do mundo - o 
Taj Mahal, símbolo do amor. Café da manhã no hotel. Pas-
seio pela velha Agra com suas ruelas escondidas repletas 
de lojas típicas. Visita ao Forte de Agra, a fortaleza do Impé-
rio Mogol. Almoço. Tarde livre. Jantar e hospedagem.

8º Dia – Agra / Jhansi / Orcha / Khajuraho 
Café da manhã. Embarque em trem para Jhansi. Visita a Orcha, onde 

Roteiro:  Delhi 3N  Jaipur 2N  Agra 2N  Khajuraho 1N  Allahabad 1N  Varanasi 1N  Katmandu  3N  Bhaktapur  / Patán

Localização 4*/5* 5*

Delhi The Suryaa / The Leela Ambience Le Meridien / Taj Palace
Jaipur Ramada / Four Points by Sheraton / Lemon Tree / Golden Tulip / Sarovar Premier Hilton / Crown Plaza
Agra Doubletree by Hilton / Radisson / Ramada Taj / Courtyard by Marriott 
Khajuraho Ramada Radisson Jass
Allahabad The Legend*** / Placid*** / Ravisha*** / Milan Palace***
Varanasi Rivatas by Ideal Radisson
Delhi (2ª estada) Holiday Inn Aero City Pride Plaza Aero City
Katmandú Aloft Thamel Soaltee Crowne Plaza / Radisson / Yak and Yeti

Hotéis Previstos (Ou similares)

Delhi

Datas de  
chegada a Delhi:

•  Vôos Varanasi / Delhi / Katmandu em
classe económica (15kgs de bagagem de 
porão);

•  13 noites de hospedagem nos hotéis se-
leccionados com café da manhã;

•  Circuito com guia acompanhante em lín-
gua espanhola na Índia;

•  Visitas com guia local em língua espa-
nhola em Katmandú;

• 23 refeições;
•  Trem Agra-Jhansi em carruagem de clas-

se turística com ar condicionado (“car
chair”);

•  Traslados de chegada e saída com assis-
tente em língua inglesa;

•  Assistência pelos nossos representantes
locais;

Não incluso:
• Passagens aéreas internacionais;
• Bebidas às refeições;
• Visto para a Índia;
• Visto para o Nepal (à chegada $30);
•  Tudo o que não esteja incluído no pro-

grama

Incluso:

Guias Locais
falando  Espanhol

Consulte-nos.
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taILÂndIa com dubaI

ref: Lus – 014
11 refeIções

Itinerário:
povoações das minorias étnicas Karen e Lahu, nas margens 
do Rio Kok. Visita a Wat Rong Khun, o templo branco. Saída 
para Chiang Mai com almoço em rota. Visita a Wat Doi Suthep, 
o templo da montanha, com uma relíquia dourada de Buda e
uma vista excelente sobre a cidade. Jantar e hospedagem.

8º Dia – Chiang Mai 
Café da manhã. Visita a alguns centros de artesanato e a uma 
fábrica de esculturas em madeira. Saída para o vale Mae Sa para 
conhecer uma quinta de orquídeas. Almoço. Visita ao santuário 
de elefantes onde poderá aprender e interagir com estes ani-
mais. Jantar e hospedagem.

9º Dia – Chiang Mai / Dubai 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e vôo para o Dubai (não 
incluso). Chegada, traslado ao hotel e hospedagem.

10º Dia – Dubai
Manhã livre. À tarde, jornada através do deserto em 4x4. 
Percurso pelas dunas e bbservação do pôr-do-sol do topo de 
uma delas. Jantar em acampamento beduíno composto de 
carnes grelhadas, saladas, doces árabes ao ritmo de espec-
táculo de danças tradicionais. Ainda incluso: tatuagens com 
henna, passeio de camelo e bebidas não alcoólicas. Hospeda-
gem. Nota: esta excursão não leva guia

11º Dia – Dubai 
Café da manhã. Tour da cidade (meio-dia): parada fotográfica 
junto ao Hotel Burj Al Arab e Mesquita Jumeirah; exploração 
do antigo bairro de “Bastakiya” com suas casas tradicionais e 
torres de vento; visita ao Museu do Dubai na na fortaleza de 
Al-Fahidi; travessia numa típica “abra” através do Creek para 
visitar os souks do ouro e das especiarias. Regresso ao hotel 
desfrutando de uma vista panorâmica dos arranha-céus ao 
largo da famosa via Sheik Zayed Road. Hospedagem.

12º Dia – Dubai / Brasil
 Café da manhã. Traslado ao aeroporto (quarto disponível até 

às 12h00).  
Fim dos nossos serviços.

1º Dia – Brasil /  Bangkok       
Voo regular com destino a Bangkok. Noite e refeição a bordo.

2º Dia – Bangkok 
Chegada e traslado ao hotel. Resto de dia livre. Hospedagem. 
(quarto disponível a partir das 14h00).

3º Dia – Bangkok
Café da manhã. Visita aos templos mais importantes: Wat Trimitr, 
em Chinatown, que alberga o Buda de Ouro maior do mundo; e 
Wat Po, com o Buda Deitado. Continuação para o Grande Palácio 
Real, com o Templo do Buda Esmeralda, a imagem mais venerada 
da Tailândia. Tarde livre. Alojamento.

4º Dia – Bangkok / Ayuthaya / Lopburi / Phitsanulok
Café da manhã. Início da jornada rumo ao norte. Primeira para-
da em Ayuthaya, antiga capital do Sião. Visita aos templos Wat 
Chaiwathanaram e Wat Mahathat. Almoço e saída para Lopburi 
para visitar o Templo dos Macacos e Prang Sam Yod, o pagode 
sagrado. Jantar e hospedagem em Phitsanulok.

5º Dia – Phitsanulok / Sukhothai / Chiang Rai 
Café da manhã. Visita ao templo Wat Phra Sri Ratana Mahathat. 
Continuação para a zona histórica de Sukhothai, onde se encontra 
o grande Buda Branco de Wat Sri Chum. Passeio de bicicleta
pelos jardins, entre ruínas e lagoas. Almoço e continuação para 
Chiang Rai, com parada no Lago Payao. Jantar e hospedagem.

6º Dia – Chiang Rai (Triângulo Dourado) 
Café da manhã. Visita a Mae Chan, lugar de transacções comerciais 
entre as tribos Yao e Akha. Visita à aldeia das “mulheres girafa” 
Almoço. Passeio em lancha tradicional pelo Rio Mekkong, fronteira 
natural entre Myanmar, Laos e Tailândia, até Don Xao, localizado 
junto ao Laos. Visita à Casa do Ópio. Jantar e hospedagem.

7º Dia – Chiang Rai / Chiang Mai 
Café da manhã. Passeio em barco tradicional para conhecer as 

Datas de  
chegada a Bangkok:

•  7 noites de hospedagem nos hotéis se-
leccionados com café da manhã;

•  Circuito com guia acompanhante em lín-
gua espanhola;

• 10 refeições;
• Traslados de chegada e saída;
•  Assistência pelos nossos representantes

locais;

Incluso no Dubai :
•  3 noites de hospedagem nos hotéis se-

leccionados com café da manhã;
•  Visita de cidade com guia local em língua

portuguesa;
•  Safari e jantar no deserto com bebidas não 

alcoólicas (motorista de língua inglesa); 
•  Traslados de chegada e saída com assis-

tente em língua inglesa;
•  Assistência pelos nossos representantes

locais;

Não incluso:
• Passagens aéreas;
• Bebidas às refeições na Tailândia;
•  Jantares obrigatórios de Natal e Reveillon 

(consulte-nos);
• Taxas municipais no Dubai (city tax);
• Tudo o que não esteja incluído no programa

Incluso na Tailândia:

Roteiro:  Bangkok 2N  Phitsanulok 1N   Chiang Rai  2N  Chiang Mai 2N  Dubai  3N   

Localização Categoria Primeira Categoria Primeira Superior

Bangkok Furama Silom Anantara Bangkok Sathorn
Phitsanulok Topland Topland
Chiang Rai The Legend The Riviere by Katathani
Chiang Mai Holiday Inn Dusit D2
Dubai Metropolitan / Novotel Al Barsha Media Rotana / Elite Byblos

Hotéis Previstos (Ou similares)

Templo

Dubai

Guias Locais
falando  Espanhol na Tailândia

Guias Locais
falando  Português no Dubai

• Novembro a Março - itinerário, hotéis previstos 
e preços a reconfirmar

Notas importantes:

Consulte-nos.
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taILÂndIa – reIno tHaI

d I a s
ref: Lus-015

12 refeIções

10

Itinerário:
encontra o grande Buda Branco de Wat Sri Chum. Passeio de 
bicicleta pelos jardins, entre ruínas e lagoas. Almoço e viagem 
para Chiang Rai, com parada no Lago Payao. Jantar e hospe-
dagem.

7º Dia – Chiang Rai 
Café da manhã. Visita a Mae Chan, lugar de transacções co-
merciais entre as tribos Yao e Akha. Visita à aldeia das “mu-
lheres girafa” Almoço. Passeio em lancha tradicional pelo Rio 
Mekkong, fronteira natural entre Myanmar, Laos e Tailândia, 
até Don Xao, localizado junto ao Laos. Visita à Casa do Ópio. 
Jantar e hospedagem.

8º Dia – Chiang Rai / Chiang Mai 
Café da manhã. Passeio em barco tradicional para conhecer as 
povoações das minorias étnicas Karen e Lahu, nas margens do 
Rio Kok. Visita a Wat Rong Khun, o templo branco. Saída para 
Chiang Mai com almoço em rota. Visita a Wat Doi Suthep, o tem-
plo da montanha, com uma relíquia dourada de Buda e uma vista 
excelente sobre a cidade. Jantar kantoke, com comida e danças 
típicas do norte da Tailândia. Hospedagem.

9º Dia – Chiang Mai
Café da manhã. Visita a alguns centros de artesanato e a uma 
fábrica de esculturas em madeira. Saída para o vale Mae Sa 
para conhecer uma quinta de orquídeas. Almoço. Visita ao 
santuário de elefantes onde poderá aprender e interagir com 
estes animais. Jantar e hospedagem.

10º Dia – Chiang Mai / Brasil
 Café da manhã. Traslado ao aeroporto (quarto dispo-

nível até às 12h00).  
Fim dos nossos serviços.

1º Dia – Brasil /  Bangkok       
Voo regular com destino a Bangkok. Noite e refeição a bordo.

2º Dia – Bangkok 
Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem. (Quarto disponível a 
partir das 14h00).

3º Dia – Bangkok
Café da manhã. Visita aos templos mais importantes: Wat Trimitr, 
em Chinatown, que alberga o Buda de Ouro maior do mundo; e 
Wat Po, com o Buda Deitado. Continuação para o Grande Palácio 
Real, com o Templo do Buda Esmeralda, a imagem mais venerada 
da Tailândia. Tarde livre. Alojamento.

4º Dia – Bangkok / Rio Kwai / Ayuthaya
Café da manhã. Início da jornada rumo ao norte. Em Kanchana-
buri visita à famosa ponte sobre o Rio Kwai, construída pelos pri-
sioneiros aliados durante a 2ª Guerra Mundial e ao Museu JEATH. 
Percurso no infame “Combóio da Morte”. Almoço e continuação 
para Ayuthaya, antiga capital do Sião. Jantar e hospedagem.

5º Dia – Ayuthaya / Lopburi / Phitsanulok
Café da manhã. Visita aos templos Wat Chaiwathanaram e Wat 
Mahathat. Almoço e saída para Phitsanulok com parada em 
Lopburi para visitar o Templo dos Macacos e Prang Sam Yod, o 
pagode sagrado. Jantar e hospedagem.

6º Dia – Phitsanulok / Sukhothai / Chiang Rai 
Café da manhã. Visita ao templo Wat Phra Sri Ratana Maha-
that. Continuação para a zona histórica de Sukhothai, onde se 

Roteiro:  Bangkok 2N  Ayuthaya 1N  Phitsanulok 1N  Chiang Rai 2N   Chiang Mai 2N

Localização Categoria Turística Categoria Primeira Categoria Primeira Superior

Bangkok Furama Silom Novotel Silom Road Pullman Bangkok G
Ayuthaya Kantary Kantary Kantary
Phitsanulok Topland Topland Topland
Chiang Rai Phowadol The Legend The Riverie by Katathani
Chiang Mai Holiday Inn Holiday Inn Dusit D2

Hotéis Previstos (Ou similares)

Chiang Mai

Datas de  
chegada a Bankok:

•  8 noites de hospedagem nos hotéis se-
leccionados com café da manhã;

•  Circuito com guia acompanhante em lín-
gua espanhola;

•  12 refeições;
• Traslados de chegada e saída;
•  Assistência pelos nossos representantes

locais;
Não incluso:
• Passagens aéreas;
• Bebidas às refeições;
•  Jantares obrigatórios de Natal e Reveillon 

(consulte-nos);
• Tudo o que não esteja incluído no programa

Opção com Mercado Flutuante 
Damnoen Saduak: 
(chegadas a Bangkok às 3ªs) – 11 dias 
desde $1235
•  1 noite em Bangkok em regime de alojamen-

to e pequeno-almoço;
•  Excursão de meio-dia ao Mercado Maeklong

(trem) e Mercado Flutuante Damnoen Saduak;
• Traslado de chegada. 

Incluso:

Mercado Flutuante

Guias Locais
falando  Espanhol

• Novembro a Março - itinerário, hotéis previstos 
e preços a reconfirmar

Notas importantes:

Consulte-nos.
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trIÂnguLo tHaI com KrabI ou KoH samuI

6 refeIções

Itinerário:
6º Dia – Chiang Rai / Chiang Mai
Café da manhã. Passeio em barco tradicional no rio Kok 
para conhecer as povoações das tribos Karen que vivem 
em cabanas de bambu na selva. Continuação para Wat 
Rong Suea Tean, o templo azul, e para Wat Rong Khun, 
o templo branco. Saída para Chiang Mai e almoço. Visi-
ta a Wat Doi Suthep, o templo da montanha, com uma
relíquia dourada de Buda e uma vista excelente sobre a 
cidade. Jantar e hospedagem.

7º Dia – Chiang Mai
Café da manhã. Visita a alguns centros de artesanato e a uma 
fábrica de esculturas em madeira. Saída para o vale Mae Sa 
para conhecer uma quinta de orquídeas. Almoço. Visita ao 
santuário de elefantes onde poderá aprender e interagir com 
estes animais. Jantar kantoke com comida e danças típicas do 
norte da Tailândia. Hospedagem.

8º Dia – Chiang Mai / Krabi ou Koh Samui
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e vôo para Krabi ou Koh 
Samui (incluso). Chegada, traslado ao hotel e hospedagem.

9º e 10º Dias – Krabi ou Koh Samui
Café da manhã. Dias livres para relaxar na praia. Hospedagem.

11º Dia – Koh Samui ou Krabi / Brasil
 Café da manhã. Traslado ao aeroporto (quarto dis-

ponível até às 12h00).  
Fim dos nossos serviços.

1º Dia – Brasil /  Bangkok        
 Voo regular com destino a Bangkok . Noite e refeição a bordo.

2º Dia – Bangkok  
Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem. (quarto disponível a 
partir das 14h00).

3º Dia – Bangkok
Café da manhã. Visita aos templos mais importantes: Wat Trimitr, 
em Chinatown, que alberga o Buda de Ouro maior do mundo; e 
Wat Po, com o Buda Deitado. Continuação para o Grande Palácio 
Real, com o Templo do Buda Esmeralda, a imagem mais venerada 
da Tailândia. Tarde livre. Alojamento.

4º Dia – Bangkok
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de excursão opcional ao 
Mercado Flutuante. Hospedagem.

5º Dia – Bangkok / Chiang Rai
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e vôo (incluso) para Chiang 
Rai. Visita ao Triângulo Dourado, onde se encontram as fronteiras 
de 3 países (Tailândia, Myanmar e Laos), no Rio Mekkong. Passeio 
em barco tradicional. Almoço. Visita à Casa do Ópio, às aldeias 
das minorias étnicas Akha e Yao e à povoação das “mulheres 
girafa”. Jantar e hospedagem.

Datas de  
chegada a Bangkok:

•  Passagem aérea Bangkok / Chiang Rai; 
Chiang Mai / Krabi ou Koh Samui em clas-
se económica (20kgs bagagem de porão);

•  9 noites de hospedagem nos hotéis se-
leccionados com café da manhã;

•  Visitas com guias locais em língua espa-
nhola;

• 6 refeições;
• Traslados de chegada e saída;
•  Assistência pelos nossos representantes

locais;

Não incluso:
• Passagens aéreas internacionais;
• Bebidas às refeições;
•  Jantares obrigatórios de Natal e Reveillon 

(consulte-nos);
•  Tudo o que não esteja incluído no pro-

grama

Incluso:

Roteiro:  Bangkok 3N  Chiang Rai  1N  Chiang Mai 2N  Krabi ou Koh Samui 3N  

Localização Categoria Turística Superior Categoria Primeira Categoria Primeira Superior

Bangkok 56 Surawong Novotel Fenix Sathorn Bangkok
Chiang Rai Phowadol The Legend The Legend
Chiang Mai Holiday Inn Holiday Inn Le Meridien
Krabi Glow Ao Nang Centara Anda Dhevi Sofitel Krabi
Koh Samui Chaba Samui Chaba Cabana Chaweng Regent

Hotéis Previstos (Ou similares)

Krabi

Guias Locais
falando  Espanhol

• Novembro a Março  - hotéis previstos e preços 
a reconfirmar
• Consulte-nos para opção de Phuket ou Phi Phi 
em vez de Koh Samui ou Krabi

Notas importantes:
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Itinerário:
6º Dia – Chiang Mai
Café da manhã. Visita a Wat Doi Suthep, o templo da monta-
nha, com uma relíquia dourada de Buda e uma vista excelente 
sobre a cidade. Regresso à cidade e para passeio no mercado 
Talat Warorod e visita aos templos Wat Chedi Luang, construído 
em estilo lanna, Wat Phra Singh, o templo do Buda Leão e Wat 
Saun Dok, com os restos mortais da família real. Hospedagem.

7º Dia – Chiang Mai
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de excursão ao Santu-
rário de Elefantes. Hospedagem.

8º Dia – Chiang Mai / Phuket ou Phi Phi
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e vôo para Phuket (inclu-
so). Chegada, traslado ao hotel em Phuket ou ferry para Phi Phi. 
Hospedagem.

9º e 10º Dias – Phuket ou Phi Phi
Café da manhã. Dias livres para relaxar na praia. Hospedagem.

11º Dia – Phi Phi / Phuket / Brasil
 Café da manhã. Traslado ao aeroporto de Phuket 

(quarto disponível até às 12h00)  
Fim dos nossos serviços.

1º Dia – Brasil /  Bangkok        
 Voo regular com destino a Bangkok . Noite e refeição a bordo.

2º Dia – Bangkok  
Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem. (quarto disponível a 
partir das 14h00).

3º Dia – Bangkok
Café da manhã. Visita aos templos mais importantes: Wat Trimitr, 
em Chinatown, que alberga o Buda de Ouro maior do mundo; e 
Wat Po, com o Buda Deitado. Continuação para o Grande Palácio 
Real, com o Templo do Buda Esmeralda, a imagem mais venerada 
da Tailândia. Tarde livre. Alojamento.

4º Dia – Bangkok
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de excursão opcional ao 
Mercado Flutuante. Hospedagem.

5º Dia – Bangkok / Chiang Rai
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e vôo (incluso) para Chiang 
Mai, a capital do norte. Traslado ao hotel. Hospedagem.

Datas de  
chegada a Bangkok:

• Passagem aérea Bangkok / Chiang Mai / 
Phuket em classe económica (20kgs baga-
gem de porão);
• 9 noites de hospedagem nos hotéis se-
leccionados com café da manhã;
• Visitas com guias locais em língua espa-
nhola;
• Ferry Phuket / Phi Phi / Phuket para a op-
ção de hospedagem em Phi Phi;
• Traslados de chegada e saída;
• Assistência pelos nossos representantes
locais;

Não incluso:
• Passagens aéreas internacionais;
• Jantares obrigatórios de Natal e Reveillon 
(consulte-nos);
• Tudo o que não esteja incluído no progra-
ma

Incluso:

Roteiro:  Bangkok 3N  Chiang Rai  1N  Chiang Mai 2N  Phuket ou Phi Phi 2N  

Localização Categoria Turística Superior Categoria Primeira Categoria Primeira Superior

Bangkok 56 Surawong Novotel Fenix Mode Sathorn
Chiang Mai Ibis Styles The Empress Dusit D2
Phuket Best Western Patong The Old Phuket Pullman Arcadia
Phi Phi Phi Phi Natural Resort P.P. Erawan Palms Resort Phi Phi Island Village

Hotéis Previstos (Ou similares)

Chiang Mai

Guias Locais
falando  Espanhol

• Novembro a Março  - hotéis previstos e preços 
a reconfirmar
• Consulte-nos para opção de Koh Samui ou Krabi 
em vez de Phuket ou Phi Phi

Notas importantes:

Consulte-nos.
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vIetnã e camboja

13 refeIções

Itinerário:
8º Dia – Hue 
Café da manhã. Cruzeiro no Rio dos Perfumes para conhecer o 
Pagode Thien Mu. Almoço. Saída para nordeste para visitar os 
elaborados mausoléus dos imperadores Tu Duc e Khai Dinh. Hos-
pedagem.

9º Dia – Hue / Ho Chi Minh
Café da manhã. Vôo para Ho Chi Minh. Visita aos Túneis de 
Cu Chi, impressionante rede construída pelos soldados da re-
sistência vietnamita. Almoço e passeio pelo centro da cidade, 
antiga Saigão, com passagem pela Prefeitura, antigo edifício 
dos correios e Palácio da Reunificação. Hospedagem.

10º Dia – Ho Chi Minh (Delta do Mekong) 
Café da manhã. Excursão ao Delta do Mekong com almoço. Saída 
para Ben Tre e navegação em barco tradicional através das belíssi-
mas paisagens do Mekong. Visita a fábrica locais e parada numa casa 
familiar para prova de frutas. Regresso a Ho Chi Minh. Hospedagem.

11º Dia – Ho Chi Minh / Siem Reap 
Café da manhã. Vôo para Siem Reap, no Camboja, ponto de partida 
para visitar Angkor, a antiga capital do império Khmer. Visitas ao 
Museu Nacional de Angkor e aos “Artisans d’Angkor”, um centro 
vocacionado para o ensino de jovens das povoações rurais. Jantar 
e hospedagem.

12º Dia – Siem Reap
Café da manhã. Visita à Grande Cidade de Angkor Tom - Templos 
de Bayon e Baphuon, Terraço dos Elefantes e Terraço do Rei Leper; 
e a Ta Prohm, o templo da selva. Almoço e percurso em tuk-tuk até 
ao maior templo religioso do mundo - Angkor Wat. Última parada 
em Pre Rup, o templo da montanha. Hospedagem.

13º Dia – Siem Reap
Café da manhã. Navegação pelo Lago Tonle Sap (suj. ao nível das 
águas), o maior lago de água doce do sudeste asiático, até à aldeia 
flutuante Chong Kneah. Almoço. Visita aos Templos de Roulos e 
passeio em carro de bois pelas povoações. Hospedagem.

14º Dia – Siem Reap / Brasil 
 Café da manhã. Traslado ao aeroporto.  

Fim dos nossos serviços.

1º Dia – Brasil / Hanói     
Voo regular com destino a Hanói. Noite e refeição a bordo.

2º Dia – Hanói
Chegada. Traslado ao hotel. Hospedagem.

3º Dia – Hanói
Café da manhã. Visita da cidade, que mistura a herança fran-
cesa de grandes avenidas e arquitectura colonial com templos 
orientais: Mausoléu e Casa Ho Chi Minh (exteriores), pagodes 
do Pilar Único, Quanh Thanh e Tran Quoc e Templo da Literatu-
ra. Almoço. Visita ao Pagode Ngoc Son, no meio do Lago Hoan 
Kiem e passeio pelo bairro antigo, finalizando com espectáculo 
de marionetas no Teatro de Than Long. Hospedagem.

4º Dia – Hanói / Baía de Halong
Café da manhã. Saída para Halong atravessando as terras 
do Delta do Rio Vermelho, repletas de arrozais e búfalos de 
água. Embarque num tradicional “junco” para um cruzeiro 
nesta grande baía com pequenas ilhotas e estátuas em pe-
dra, Património da UNESCO. Pensão completa e hospedagem 
a bordo.

5º Dia – Baía de Halong / Hanói / Danang / Hoi An 
Café da manhã. Navegação para Halong e brunch a bordo. 
Regresso por estrada até Hanói e vôo para Danang. Jantar e 
hospedagem em Hoi An.

6º Dia – Hoi An
Café da manhã. Visita da cidade, importante porto comercial 
nos sécs. XVII e XVIII: centro antigo, ponte coberta de estilo ja-
ponês com mais de 400 anos e o colorido mercado. Almoço e 
tarde livre. Hospedagem.

7º Dia – Hoi An / Hue 
Café da manhã. Traslado para Hue, antiga capital imperial, pas-
sando por Hai Van, o Porto das Nuvens, e pela praia de Lang Co. 
Visita à cidadela imperial e ao mercado Dong Ba. Passeio em bi-
cicleta pela cidade antiga. Jantar e hospedagem.

Datas de 
chegada:

•  Vôos Hanoi / Danang; Hue / Ho Chi 
Minh / Siem Reap em classe económica
(20kgs de bagagem de porão) na opção
de 14 dias;

•  Vôos Bangkok / Hanoi / Danang; Hue /
Ho Chi Minh / Siem Reap em classe eco-
nómica (20kgs de bagagem de porão) na 
opção de 17 dias;

•  12 ou 15 noites de hospedagem nos ho-
téis seleccionados com café da manhã;

•  Visitas com guias locais de língua espa-
nhola;

• 13 refeições;
•  Traslados de chegada e saída com assis-

tente em língua inglesa;
•  Assistência pelos nossos representantes

locais;

Não incluso:
• Passagens aéreas internacionais;
• Bebidas às refeições;
•  Vistos para Vietname e Cambodja;
•  Jantares obrigatórios de Natal e Re-

veillon (consulte-nos);
•  Tudo o que não esteja incluído no pro-

grama

Incluso:

Roteiro: Hanói  2N  Baía de Halong  1N   Hoi An  2N  Hue 2N  Ho Chi Minh  2N  Siem Reap  3N  

Siem Reap

Guias Locais
falando  Espanhol

Consulte-nos.
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Localização Categoria Turística Categoria Primeira Categoria Primeira Superior

Bangkok Aetas Lumpini Aetas Lumpini Anantara Sathorn
Hanoi Babylon Grand La Casa Pan Pacific
Baía de Halong Junco Bhaya Junco Bhaya Junco Bhaya
Hoi An Phu Thinh Hoi An Trails Allegro
Hue Midtown Eldora B. W. Premier Indochine Palace
Ho Chi Minh Sonnet Saigon Prince Pullman Saigon
Siem Reap Angkor Holiday Tara Angkor Sokha Angkor

Hotéis Previstos (Ou similares)

Baía de Halong

cursão opcional a Chinatown e navegação pelos canais. 
Hospedagem.

4º Dia – Bangkok
Café da manhã. Saída para a província de Samut Songkhram. 
Primeira parada numa estação de trem para visitar o estranho 
mercado que se estende sobre os carris. Em seguida visita ao 
colorido e agitado mercado flutuante de Damnoen Saduak. Tar-
de livre em Bangkok e hospedagem.

5º Dia – Bangkok / Hanói 
Café da manhã. Traslado para o aeroporto e vôo para Hanói (inclusi). 
Continuação do programa.

1º Dia – Brasil / Bangkok
Voo regular com destino a Bangkok. Noite e refeições a bordo.

2º Dia – Bangkok
Chegada. Traslado ao hotel. Hospedagem.

3º Dia – Bangkok
Café da manhã. Visita aos templos mais importantes: 
Wat Trimitr, em Chinatown, que alberga o Buda de Ouro 
maior do mundo; Wat Po, com o Buda Deitado e a pri-
meira escola de medicina tradicional; e o Grande Palácio 
Real, onde se localiza o Templo do Buda Esmeralda, a 
imagem mais venerada da Tailândia. Tarde livre ou ex-

Opção com Bangkok   17 dIas 13 refeIções

Bangkok

Bangkok
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taILÂndIa, vIetnã e camboja

12 refeIções

Itinerário: 6º Dia – Chiang Mai
Café da manhã. Visita a alguns centros de artesanato 
e a uma fábrica de esculturas em madeira. Saída para 
o vale Mae Sa para conhecer uma quinta de orquídeas. 
Almoço. Visita ao santuário de elefantes onde poderá
aprender e interagir com estes animais. Jantar kantoke, 
com comida e danças típicas do norte da Tailândia. Hos-
pedagem.

7º Dia – Chiang Mai / Hanói
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e vôo para Hanói 
(incluso, via Bangkok), capital do Vietnã. Traslado ao hotel. 
Hospedagem.

8º Dia – Hanói
Café da manhã. Dia inteiro de visita da cidade (almoço in-
cluído) que mistura a herança francesa de grandes aveni-
das e arquitectura colonial com templos orientais: Templo 
da Literatura, Museu de Etnologia, Mausoléu de Ho Chi 
Minh (exterior), Pagode do Pilar Único, Templo Ngoc Son no 
Lago Hoan Kiem. Percurso em riquexó pelo bairro antigo. 
Hospedagem.

9º Dia – Hanói / Baía de Halong 
Café da manhã. Saída para Halong atravessando as terras do 
Delta do Rio Vermelho, repletas de arrozais e búfalos de água. 
Cruzeiro em barco tradicional nesta grande baía com peque-
nas ilhotas e estátuas em pedra. Pensão completa, activida-
des e noite a bordo.

10º Dia – Baía de Halong / Hanói / Siem Reap 
Café da manhã. Navegação de regresso ao porto e 
brunch a bordo. Desembarque e traslado ao aero-
porto de Hanói. Vôo (incluso) para Siem Reap, no 
Camboja, ponto de partida para visitar Angkor, a 
antiga capital do império Khmer Traslado ao hotel. 
Hospedagem.

1º Dia – Brasil /  Bangkok       
 Voo regular com destino a Bangkok. Noite e refeições a 

bordo.

2º Dia – Bangkok 
Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem. (quarto dis-
ponível a partir das 14h00).

3º Dia – Bangkok
Café da manhã. Visita aos templos mais importantes: Wat 
Trimitr, em Chinatown, que alberga o Buda de Ouro maior 
do mundo; e Wat Po, com o Buda Deitado. Continuação 
para o Grande Palácio Real, com o Templo do Buda Esme-
ralda, a imagem mais venerada da Tailândia. Tarde livre. 
Alojamento.

4º Dia – Bangkok / Chiang Rai
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e vôo (incluso) 
para Chiang Rai. Visita ao Triângulo Dourado, onde se en-
contram as fronteiras de 3 países (Tailândia, Myanmar e 
Laos), no Rio Mekkong. Passeio em barco tradicional. Al-
moço. Visita à Casa do Ópio, às aldeias das minorias étni-
cas Akha e Yao e à povoação das “mulheres girafa”. Jantar 
e hospedagem.

5º Dia – Chiang Rai / Chiang Mai
Café da manhã. Passeio em barco tradicional no rio Kok 
para conhecer as povoações das tribos Karen que vivem 
em cabanas de bambu na selva. Continuação para Wat 
Rong Suea Tean, o templo azul, e para Wat Rong Khun, o 
templo branco. Saída para Chiang Mai e almoço. Visita a 
Wat Doi Suthep, o templo da montanha, com uma relíquia 
dourada de Buda e uma vista excelente sobre a cidade. 
Jantar e hospedagem.

Datas de  
chegada a Bangkok:

•  Passagem aérea Bangkok / Chiang Rai 
com a Thai Smiles em classe económica
(cl.Q 20kgs bagagem de porão);

•  Passagem aérea Chiang Mai / Hanói / 
Siem Reap com Vietnam Airlines em
classe económica (cl. N 23kgs bagagem
de porão);

•  11 noites de hospedagem nos hotéis se-
leccionados com café da manhã;

•  Visitas com guias locais em língua espa-
nhola;

• 12 refeições;
• Traslados de chegada e saída;
•  Assistência pelos nossos representantes

locais;

Não incluso:
• Passagens aéreas internacionais;
•  Jantares obrigatórios de Natal e Re-

veillon (consulte-nos);
• Bebidas às refeições;
•  Vistos;
•  Tudo o que não esteja incluído no pro-

grama

Incluso:

Roteiro:  Bangkok 2N  Chiang Rai  1N  Chiang Mai  2N  Hanói 2N   Baía de Halong  1N   Siem Reap  3N  

Chiang Rai

Guias Locais
falando  Espanhol

• Novembro a Março  - itinerário, hotéis previstos 
e preços a reconfirmar

Notas importantes:

Consulte-nos.
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12º Dia – Siem Reap
Café da manhã. Navegação pelo Lago Tonle Sap (suj. ao nível 
das águas), o maior lago de água doce do sudeste asiático. Al-
moço. Tarde livre para explorar a cidade e o colorido mercado. 
Hospedagem.

13º Dia – Siem Reap / Brasil
 Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços.

11º Dia – Siem Reap
Café da manhã. Saída em tuk-tuk até à porta sul do 
complexo e visita da antiga capital de Angkor Thom, 
Templo Bayon, Templo Phimeanakas, terraços dos ele-
fantes e do Rei Leproso e Ta Prohm, o templo da selva. 
Almoço e à tarde visita ao maior templo religioso do 
mundo, a obra-prima da arquitectura Khmer – Angkor 
Wat. Hospedagem.

Hanói

Siem Reap

Localização Categoria Turística Categoria Primeira Categoria Primeira Superior

Bangkok Furama Silom Novotel Silom Road Pullman Bangkok G
Chiang Rai Phowadol The Legend The Riverie by Katathani
Chiang Mai Holiday Inn Holiday Inn Dusit D2
Hanoi Flower Garden La Belle Vie Pan Pacific
Halong Bay Junco Bhaya Junco Bhaya Paradise Luxury
Siem Reap Treasure Oasis Lotus Blanc Courtyard by Marriott

Hotéis Previstos (Ou similares)
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Laos, vIetnã e camboja

ref: Lus – 019
16 refeIções

Itinerário:
9º Dia – Hoi An 
Café da manhã. Visita da cidade, importante porto comercial 
nos sécs. XVII e XVIII: centro antigo, ponte coberta de estilo 
japonês com mais de 400 anos e o colorido mercado. Almoço 
e tarde livre. Hospedagem.

10º Dia – Hoi An / Hue 
Café da manhã. Traslado para Hue, antiga capital imperial, pas-
sando por Hai Van, o Porto das Nuvens, e pela praia de Lang Co. 
Visita à cidadela imperial e ao mercado Dong Ba. Passeio em 
bicicleta pela cidade antiga. Jantar e hospedagem.

11º Dia – Hue 
Café da manhã. Cruzeiro no Rio dos Perfumes para conhecer o 
Pagode Thien Mu. Almoço. Saída para nordeste para visitar os 
elaborados mausoléus dos imperadores Tu Duc e Khai Dinh. 
Hospedagem.

12º Dia – Hue / Ho Chi Minh 
Café da manhã. Vôo para Ho Chi Minh (incluso). Visita aos 
Túneis de Cu Chi, impressionante rede construída pelos 
soldados da residência vietnamita. Almoço e passeio pelo 
centro da cidade, antiga Saigão, com passagem pela Prefei-
tura, antigo edifício dos correios e Palácio da Reunificação. 
Hospedagem.

13º Dia – Ho Chi Minh (Delta do Mekong) 
Café da manhã. Excursão ao Delta do Mekong com almoço. 
Saída para Ben Tre e navegação em barco tradicional através 
das belíssimas paisagens do Mekong. Visita a fábrica locais e 
parada numa casa familiar para prova de frutas. Regresso a 
Ho Chi Minh. Hospedagem.

14º Dia – Ho Chi Minh / Siem Reap 
Café da manhã. Vôo para Siem Reap (incluso), no Camboja, ponto de 
partida para visitar Angkor, a antiga capital do império Khmer. Visi-
tas ao Museu Nacional de Angkor e aos “Artisans d’Angkor”, centro 
vocacionado para o ensino de jovens das povoações rurais. Jantar e 
hospedagem.

15º Dia – Siem Reap 
Café da manhã. Visita à Grande Cidade de Angkor Tom - Templos 
de Bayon e Baphuon, Terraço dos Elefantes e Terraço do Rei Leper; 
e a Ta Prohm, o templo da selva. Almoço e percurso em tuk-tuk até 
ao maior templo religioso do mundo - Angkor Wat. Última parada 
em Pre Rup, o templo da montanha. Hospedagem.

16º Dia – Siem Reap 
Café da manhã. Navegação pelo Lago Tonle Sap (suj. ao nível 
das águas), o maior lago de água doce do sudeste asiático, até 

1º Dia – Brasil /  Luang Prabang       
 Voo regular com destino a Luang Prabang. Noite e refei-

ção a bordo.

2º Dia – Luang Prabang 
Traslado ao hotel. Jantar e hospedagem.

3º Dia – Luang Prabang
Café da manhã. Cruzeiro pelo mítico Mekong até às Grutas de 
Pak Ou, local de peregrinações. Almoço. À tarde, visitas ao Museu 
Nacional; a Wat Mai, com baixos-relevos dourados e Wat Sensou-
karahm; e subida dos 328 degraus do monte Phousi. Parada no 
mercado nocturno. Hospedagem.

4º Dia – Luang Prabang
Café da manhã. Visita aos templos: Wat Visoun, com uma estu-
pa em forma de melancia; Wat Aham; Wat Thaty onde repou-
sam as cinzas do Rei Sisavang Vong; e Wat Xieng Thong. À tar-
de, visita às cascatas de Kuang Si, cuja selva e bosques densos 
que as rodeiam estão cheios de vida selvagem; e ao Santuário 
de Ursos, com 23 ursos negros resgatados da caça ilegal. Re-
gresso à cidade, parando numa das povoações para conhecer o 
estilo de vida tradicional. Jantar e hospedagem.

5º Dia – Luang Prabang / Hanói
Café da manhã. Vôo para Hanói (incluso). Traslado ao hotel. Hospedagem.

6º Dia – Hanói
Café da manhã. Visita da cidade, que mistura herança france-
sa de grandes avenidas e arquitectura colonial com templos 
orientais: Mausoléu e Casa Ho Chi Minh (exteriores), pagodes 
do Pilar Único, Quanh Thanh e Tran Quoc e Templo da Literatu-
ra. Almoço. Visita ao Pagode Ngoc Son, no meio do Lago Hoan 
Kiem e passeio pelo bairro antigo, finalizando com espectáculo 
de marionetas no Teatro de Than Long. Hospedagem.

7º Dia – Hanói / Baía de Halong
Café da manhã. Saída para Halong atravessando as terras do 
Delta do Rio Vermelho, repletas de arrozais e búfalos de água. 
Embarque num tradicional “junco” para um cruzeiro nesta 
grande baía com pequenas ilhotas e estátuas em pedra, Patri-
mónio da UNESCO. Pensão completa e hospedagem a bordo.

8º Dia – Baía de Halong / Hanói / Danang / Hoi An
Café da manhã. Navegação para Halong e brunch a bordo. 
Regresso por estrada até Hanói e vôo para Danang (incluso). 
Jantar e hospedagem em Hoi An.

Datas de  
chegada a Luang Prabang:

•  Vôos Luang Prabang / Hanoi / Danang; 
Hue / Ho Chi Minh / Siem Reap em classe 
económica (20kgs de bagagem de porão)
na opção de 17 dias;

•  Vôos Luang Prabang / Hanoi / Danang;
Hue / Ho Chi Minh / Siem Reap / Ban-
gkok em classe económica (20kgs de
bagagem de porão) na opção de 19 dias;

•  15 ou 17 noites de hospedagem nos ho-
téis seleccionados com café da manhã;

•  Visitas com guias locais de língua espa-
nhola;

• 16 refeições;
•  Traslados de chegada e saída com assis-

tente em língua inglesa;
•  Assistência pelos nossos representantes

locais;

Não incluso:
• Passagens aéreas internacionais;
• Bebidas às refeições;
• Vistos para os 3 países;
•  Jantares obrigatórios de Natal e Re-

veillon (consulte-nos);
•  Tudo o que não esteja incluído no pro-

grama

Incluso:

Roteiro: Luang Prabang 3N  Hanói  2N  Baía de Halong  1N   Hoi An  2N  Hue 2N  Ho Chi Minh  2N  Siem Reap  3N  

Luang Prabang

Guias Locais
falando  Espanhol

Consulte-nos.
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17º Dia – Siem Reap / Brasil 
 Café da manhã. Traslado ao aeroporto.  

Fim dos nossos serviços.

à aldeia flutuante Chong Kneah. Almoço. Visita aos Templos 
de Roulos e passeio em carro de bois pelas povoações rurais. 
Hospedagem.

Localização Categoria Primeira Categoria Primeira Superior

Luang Prabang My Dream Resort Victoria Xiengthong Palace
Hanoi La Casa Pan Pacific
Baía de Halong Junco Bhaya Junco Bhaya
Hoi An Hoi An Trails Allegro
Hue Eldora B. W. Premier Indochine Palace
Ho Chi Minh Saigon Prince Pullman Saigon
Siem Reap Tara Angkor Sokha Angkor
Bangkok Aetas Lumpini Anantara Sathorn

Hotéis Previstos (Ou similares)

Siem Reap

venerada da Tailândia. Tarde livre ou excursão opcional a 
Chinatown e navegação pelos canais. Hospedagem.

18º Dia – Bangkok
Café da manhã. Saída para a província de Samut Songkhram. 
Primeira parada numa estação de trem para visitar o estranho 
mercado que se estende sobre os carris. Em seguida visita ao 
colorido e agitado mercado flutuante de Damnoen Saduak. Tar-
de livre em Bangkok e hospedagem.

19º Dia – Bangkok / Brasil 
 Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços.

16º Dia – Siem Reap / Bangkok   
Café da manhã. Navegação pelo Lago Tonle Sap (suj. ao nível das 
águas), o maior lago de água doce do sudeste asiático, até à al-
deia flutuante Chong Kneah. Almoço. Traslado para o aeroporto 
e vôo para Bangkok (incluso). Traslado ao hotel. Hospedagem.

17º Dia – Bangkok
Café da manhã. Visita aos templos mais importantes: Wat 
Trimitr, em Chinatown, que alberga o Buda de Ouro maior 
do mundo; Wat Po, com o Buda Deitado e a primeira esco-
la de medicina tradicional; e o Grande Palácio Real, onde 
se localiza o Templo do Buda Esmeralda, a imagem mais 

Opção com Bangkok   19 dIas 16 refeIções

Hanói

Bangkok
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bangKoK, mYanmar, vIetnã e camboja

6 refeIções

Itinerário:
6º Dia – Bagan / Mandalay / Mingun
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e vôo (incluso) 
para Mandalay. Chegada e percurso em bote pelo 
rio Ayeryarwaddy até Mingun. Visita ao Sino Mingu, 
o sino maciço maior do mundo que pesa mais de
90 toneladas. Continuação para Hsinbyume Paya
e Mingun Paya, construído pelo Rei Bodaw Paya.
Regresso a Mandalay em bote e visita a Kalaga, fábrica 
local de tapetes. Subida à colina Mandalay para ver o
entardecer. Hospedagem.

7º Dia – Mandalay  / Amarapura / Hanói
Café da manhã. Visita ao Pagode Mahamuni, ao Palácio 
Real e ao Pagode Kuthodaw, com o maior livro do mun-
do – 729 pedras de mármore com inscrições do budismo 
Theravada. Continuação para a Ponte U Bein em Amara-
pura. Traslado ao aeroporto de Mandalay e vôo (incluso, 
via Bangkok) para Hanói, capital do Vietnã. Traslado ao 
hotel. Hospedagem.

8º Dia – Hanói
Café da manhã. Dia inteiro de visita da cidade (almoço incluído) 
que mistura a herança francesa de grandes avenidas e arquitec-
tura colonial com templos orientais: Templo da Literatura, Museu 
de Etnologia, Mausoléu de Ho Chi Minh (exterior), Pagode do 
Pilar Único, Templo Ngoc Son no Lago Hoan Kiem. Percurso em 
riquexó pelo bairro antigo. Hospedagem.

9º Dia – Hanói / Baía de Halong 
Café da manhã. Saída para Halong atravessando as terras do 
Delta do Rio Vermelho, repletas de arrozais e búfalos de água. 
Cruzeiro em barco tradicional nesta grande baía com peque-
nas ilhotas e estátuas em pedra. Pensão completa, activida-
des e noite a bordo.

10º Dia – Baía de Halong / Hanói / Siem Reap 
Café da manhã. Navegação de regresso ao porto e brunch a 
bordo. Desembarque e traslado ao aeroporto de Hanói. Vôo 
(incluso) para Siem Reap, no Camboja, ponto de partida para 
visitar Angkor, a antiga capital do império Khmer Traslado ao 
hotel. Hospedagem.

1º Dia – Brasil /  Bangkok        
 Voo regular com destino a Bangkok. Noite e refeição a 

bordo.

2º Dia – Bangkok  
Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem. (quarto dis-
ponível a partir das 14h00).

3º Dia – Bangkok
Café da manhã. Visita aos templos mais importantes: Wat Trimitr, 
em Chinatown, que alberga o Buda de Ouro maior do mundo; e 
Wat Po, com o Buda Deitado. Continuação para o Grande Palácio 
Real, com o Templo do Buda Esmeralda, a imagem mais venerada 
da Tailândia. Tarde livre. Alojamento.

4º Dia – Bangkok / Yangon
Café da manhã. Traslado para o aeroporto e vôo (incluso) para 
Yangon em Myanmar (ex-Birmânia). Traslado à cidade atraves-
sando vários edifícios coloniais. Visita à estupa de Sule Paya, 
um dos pontos chaves da vida social e política de Yangon; ao 
pagode de Chauk htat Gyi com o magnífico Buda Deitado; ao 
hall de Karaweik, uma magnífica peça arquitectónica junto ao 
lago Kandwagyi; ao mercado de Bogyoke (Scotts); terminando 
num dos monumentos mais espectaculares do mundo – o ma-
jestoso Pagode de Swedagon, um complexo de vários templos 
onde sobressai um imponente sino dourado. Hospedagem.

5º Dia – Yangon / Bagan
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e vôo (incluso) para 
Bagan. Chegada e início das visitas: pagode Shwezigon do 
séc.XI; Templo Ku Byauk Gyi com murais de cenas Jataka; 
Templo Khay Min Ga com uma bela vista panorâmica 
sobre os monumentos da cidade; Templo Ananda com 4 
imagens de Buda de pé; Templo Manuha de estilo Mon; 
Templo Nanbaya, antiga residência real; Templo Myingaba 
Gu Byaukgyi com pinturas murais; terminando no Pagode 
Bupaya ou na estupa Mingala Zedi para assistir ao pôr do 
sol sobre o rio Ayeryarwaddy. Hospedagem.

Datas de  
chegada a Bangkok :

•  Passagem aérea Bangkok / Yangon;
Mandalay / Bangkok / Hanoi / Siem
Reap com a Bangkok Airways e Vietnam
Airlines em classe económica (cl.N 20kgs 
bagagem de porão);

•  Passagem aérea Yangon / Bagan / Man-
dalay em classe económica (20kgs baga-
gem de porão);

•  11 noites de hospedagem nos hotéis se-
leccionados com café da manhã;

•  Visitas com guias locais em língua espa-
nhola;

• 6 refeições;
• Traslados de chegada e saída;
•  Assistência pelos nossos representantes

locais;

Não incluso:
• Passagens aéreas internacionais;
•  Jantares obrigatórios de Natal e Reveillon 

(consulte-nos);
• Bebidas às refeições;
•  Vistos para Myanmar, Vietnã e Camboja;
•  Tudo o que não esteja incluído no pro-

grama

Incluso:

Roteiro: Bangkok  2N  Yangon 1N  Bagan  1N  Mandalay  1N   Amarapura / Hanoi 2N  Baía de Halong  1N   Siem Reap  3N  

Yangon

Guias Locais
falando  Espanhol

• Novembro a Março  - itinerário, hotéis previstos 
e preços a reconfirmar

Notas importantes:

Consulte-nos.
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12º Dia – Siem Reap
Café da manhã. Navegação pelo Lago Tonle Sap (suj. ao nível das 
águas), o maior lago de água doce do sudeste asiático. Almoço. Tar-
de livre para explorar a cidade e o colorido mercado. Hospedagem.

13º Dia – Siem Reap / Brasil
 Café da manhã. Traslado ao aeroporto.  Fim dos nossos serviços.

11º Dia – Siem Reap 
Café da manhã. Saída em tuk-tuk até à porta sul do complexo 
e visita da antiga capital de Angkor Thom, Templo Bayon, Tem-
plo Phimeanakas, terraços dos elefantes e do Rei Leproso e Ta 
Prohm, o templo da selva. Almoço e à tarde visita ao maior tem-
plo religioso do mundo, a obra-prima da arquitectura Khmer – 
Angkor Wat. Hospedagem.

Localização Categoria Primeira Categoria Primeira Superior

Bangkok Novotel Silom Road Pullman Bangkok G
Yangon Summit Park View The Strand
Bagan Treasure Myanmar Resort Aureum Palace
Mandalay The Link 78 Mandalay Hill Resort
Hanoi La Belle Vie Pan Pacific
Baía de Halong Junco Bhaya Paradise Luxury
Siem Reap Lotus Blanc Courtyard by Marriott

Hotéis Previstos (Ou similares)

Bagan

Baía de Halong
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cIngapura e tempLos da bIrmÂnIa

6 refeIções

Itinerário:
8º Dia – Bagan / Mandalay (Ava, Sagaing e Amarapura)
Café da manhã. Vôo (incluso) para Mandalay. Excursão a Ava 
com percurso em caleche passando pelo antigo Mosteiro Ba-
gaya, pelas ruínas do Palácio Real e do Forte e por pequenas 
aldeias nas proximidades. Almoço e continuação para Sagaing, 
repleta de 600 pagodes brancos onde vivem 3000 monges. Vi-
sita aos pagodes Swan Oo Pon Nya Shin e U Min Thone Sae e ao 
mercado local. Última parada em Amarapura, “Cidade da Imor-
talidade”, para visitar oficinas artesanais e a Ponta de U Bein. 
Hospedagem em Mandalay.

9º Dia – Mandalay (Mingun)
Café da manhã. Cruzeiro no rio até Mingun – visita a Mingun Pah-
todawgyi, uma estupa incompleta, e ao pagode branco de Hsinbyu-
me com o sino maior do mundo. Regresso a Mandalay e almoço. À 
tarde visita aos pagodes Mahamuni, com uma das mais veneradas 
imagens de Buda, e Kuthodaw, cujos 729 azulejos com escrituras 
budistas valeram o título de “Livro Maior do Mundo. Hospedagem.

10º Dia – Mandalay / Heho / Lago Inle
Café da manhã. Vôo (incluso) para Heho. Traslado à aldeia Nyaung 
Shwe, porta de entrada do Lago Inle e visita ao Mosteiro de Ma-
deira Shwe Yan Pyay Almoço e navegação pelo lago, atravessan-
do povoações construídas sob estacas habitadas pelos Inthas. 
Visita a Phaung Daw Oo, o principal santuário do lago, com 5 
esculturas de Buda cobertas em papel de ouro. Hospedagem.

11º Dia – Lago Inle
Café da manhã. Visita ao mercado matutino da região. Tour de barco 
até à aldeia de Pa-oh In Dein e à zona de Alang Sitthou com as suas pi-
torescas estupas. Almoço e visita à aldeia de tecelões de Inpawkhone 
e à fábrica artesanal de cigarros birmaneses. Hospedagem.

12º Dia – Lago Inle / Yangon  / Brasil
 Café da manhã. Vôo (cedo) para Yangon. Visita ao Pagode 

Shwedagon, o templo budista mais visitado do país, com uma es-
tupa central de 99m rodeada de 64 pequenos pagodes; seguida 
de um tour panorâmico da cidade: Correios, Pagode Sule, Hotel 
Strand, Jardins Mahabandoola e Monumento da Independência. 
Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços.

1º Dia – Brasil /  Cingapura       
 Voo regular com destino a Cingapura. Noite e refeições a bordo.

2º Dia – Cingapura 
Traslado ao hotel. Hospedagem.

3º Dia – Cingapura
Café da manhã. Visita panorâmica desta cidade-estado: 
centro colonial, Padang, Club de Cricket, Parlamento, Tribu-
nal Superior de Justiça, Prefeitura, Estátua de Merlion, bairro 
chinês, templo budista Thian Hock Keng, jardim de orquíde-
as e Jardim Botânico. Resto de tempo livre. Hospedagem.

4º Dia – Cingapura
Café da manhã. Dia livre. Hospedagem.

5º Dia – Cingapura / Yangon 
Café da manhã. Traslado para o aeroporto e vôo (incluso) para 
Yangon, em Myanmar. Traslado ao hotel. Hospedagem.

6º Dia – Yangon / Monte Popa / Bagan 
Café da manhã. Vôo (incluso) para Nyaung Oo. Traslado ao Monte Popa, 
um antigo vulcão em extinção. Visita ao povoado Shwe Hlaing e almoço 
numa fazenda. Continuação para a base de Taungkalat, um lugar mui-
to importante na espiritualidade birmanesa. Hospedagem em Bagan.

7º Dia – Bagan 
Café da manhã. Dia completo de visita a Bagan: o colorido 
mercado de Nyaung U; subida a uma colina para apreciar a 
vista sobre as famosas planícies; a estupa dourada de Shwe-
zigon; o templo-gruta Wetkyi-In Gubyaukgy com murais ja-
taka; o elegante Templo Htilominlo. Almoço. À tarde visita ao 
Templo Ananda e a uma oficina de cerâmica tradicional; per-
curso em caleche pelos Templos Thatbyinnyu, Dhammayan-
gyi e Sulamani. Parada para ver o pôr-do-sol. Hospedagem. 
Nota: opcionalmente poderá efectuar um passeio de balão ao 
amanhecer sobre os templos de Bagan (de Outubro a Março). 

Datas de  
chegada a Cingapura:

•  Passagem aérea Cingapura / Yangon com 
a Myanmar Airways em classe económica 
(cl.H 30kgs de bagagem de porão);

•  Passagem aérea Nyaung Oo / Mandalay
/ Heho / Yangon em classe económica
(20kgs de bagagem de porão);

• 10 noites de hospedagem nos hotéis se-
leccionados com café da manhã;
•  Visitas com guias locais de língua espa-

nhola;
• 6 refeições;
•  Traslados de chegada e saída com assis-

tente em língua inglesa;
•  Assistência pelos nossos representantes

locais;

Não incluso:
• Passagens aéreas internacionais;
• Bebidas às refeições;
•  Jantares obrigatórios de Natal e Re-

veillon (consulte-nos)
• Visto electrónico para Myanmar
•  Tudo o que não esteja incluído no pro-

grama

Incluso:

Roteiro:  Cingapura 3N  Yangon 1N   Monte Popa / Bangan  2N   Mandalay  2N   Lago Inle  2N   

Localização Categoria Primeira Categoria Primeira Superior

Cingapura The Park Royal on Beach Road The Mandarin Orchard
Yangon Rose Garden Melia
Bagan Areindmar Bagan Lodge
Mandalay Eastern Palace Mercure Mandalay Hill Resort
Lago Inle Pristine Lotus (floating cottage) Pristine Lotus (Inle Lotus Villa)

Hotéis Previstos (Ou similares)

Cingapura

Guias Locais
falando  Espanhol

Mandalay

Consulte-nos.
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cIngapura com tempLos e praIas de baLI

ref: Lus – 022
3 refeIções

Itinerário:
Sareng Agung, mercado, bosque dos macacos sagrados e o 
Museu Arma, sobre a arte e cultura balinesa. Almoço. Cami-
nhada de 1h pelos arrozais de Telagang. Hospedagem.

7º Dia – Ubud / Templos e Vulcões / Ubud 
Café da manhã. Excursão ao centro da ilha: povoação de 
Tampaksiring, Templo Gunung Kawi e seus 10 santuários; o 
Templo Tirta Empul, famoso pelas suas águas sagradas; re-
gião vulcânica de Kintami, onde se localiza o Lago e o Monte 
Batur. Almoço. A tarde visita e Penglipuran e Templo Kehen. 
Hospedagem.

8º Dia – Ubud / Templos e Arrozais / Zona de Praia
Café da manhã. Excursão à zona oeste: Templo Real de 
Taman Ayun, zona de Bedugul, Templo de Ulun Danu nas 
margens do Lago Bratan, arrozais de Jatiluwih, nas encos-
tas do Monte Batukaru. Almoço e visita ao Templo Tanah 
Lot, o mais famoso da ilha, para desfrutar do entardecer. 
Traslado ao hotel de praia. Hospedagem.

9º a 11º Dia – Praia de Bali
Café da manhã. Dias livres para relaxar na praia. Hospedagem

12º Dia – Denpasar  / Brasil
 Café da manhã. Traslado ao aeroporto de Denpasar.  

Fim dos nossos serviços.

1º Dia – Brasil /  Cingapura       
 Voo regular com destino a Cingapura. Noite e refeições a bordo.

2º Dia – Cingapura 
Traslado ao hotel. Hospedagem.

3º Dia – Cingapura
Café da manhã. Visita panorâmica desta cidade-estado: centro 
colonial, Padang, Club de Cricket, Parlamento, Tribunal Superior 
de Justiça, Prefeitura, Estátua de Merlion, bairro chinês, templo 
budista Thian Hock Keng, jardim de orquídeas e Jardim Botânico. 
Resto de tempo livre. Hospedagem.

4º Dia – Cingapura
Café da manhã. Dia livre. Hospedagem.

5º Dia – Cingapura / Denpasar / Ubud 
Café da manhã. Traslado para o aeroporto e vôo (incluso) 
para Denpasar, na Indonésia. Traslado ao hotel em Ubud. 
Hospedagem.

6º Dia – Ubud / Tegalalang  / Ubud 
Café da manhã. Excursão aos arredores de Ubud: Palácio Puri 

Datas de  
chegada a Cingapura:

•  Passagem aérea Cingapura / Denpasar 
com a Garuda em classe económica (cl.Q,
30kgs de bagagem de porão);

•  10 noites de hospedagem nos hotéis se-
leccionados com café da manhã;

•  Visitas com guias locais de língua espa-
nhola;

• 3 refeições;
•  Traslados de chegada e saída com assis-

tente em língua inglesa;
•  Assistência pelos nossos representantes

locais;

Não incluso:
• Passagens aéreas internacionais;
• Bebidas às refeições;
•  Tudo o que não esteja incluído no pro-

grama

Incluso:

Roteiro:  Cingapura 3N  Ubud 3N   Praia de Bali  4N   

Localização Categoria Primeira Categoria Primeira Superior

Cingapura The Park Royal on Beach Road The Mandarin Orchard
Ubud Ubud Wana Resort Plataran Hotel & Spa
Bali Sadara Boutique (Benoa) Ayodya Resort (Nusa Dua)

Hotéis Previstos (Ou similares)

Guias Locais
falando  Espanhol

Ubud

Consulte-nos.
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cHIna e japão – gIgantes da ásIa

ref: Lus – 025

ref: Lus – 025b

ref: Lus – 025a
5 refeIções

10 refeIções

5 refeIções

Itinerário:
de existência e ponto inicial da Rota da Seda. Chegada, 
traslado ao hotel e hospedagem.

6º Dia – Xian 
Café da manhã. Visitas ao Museu dos Guerreiros e Corcéis 
de Terracota, contingente militar com 6000 figuras em 
tamanho natural. Almoço e visita ao Grande Pagode do 
Ganso Silvestre (sem subida), em forma de pirâmide e uma 
altura de 64m; e ao Bairro Muçulmano. Hospedagem.

7º Dia – Xian / Xangai 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e vôo com destino a 
Xangai (incluso). Com 16 milhões de habitantes, é o maior 
porto, centro comercial e metrópole mais internacional da 
China. Chegada, traslado ao hotel e hospedagem.

8º Dia – Xangai
Café da manhã. Subida à Torre Jinmao, um arranha-céus com 88 pisos, cujo 
miradouro oferece uma excelente vista. Passeio pelo “paredão”, um dos lu-
gares mais animados de Xangai, onde se encontram as construções mais 
emblemáticas da cidade. Almoço. Visita ao Templo de Buda de Jade e ao 
bairro antigo. Hospedagem.

9º Dia – Xangai / Osaka
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e vôo para Osaka (não 
incluso). Chegada e traslado regular ao hotel. Hospedagem 

10º Dia – Osaka / Nara / Kioto
Café da manhã. Visita ao Castelo de Osaka e saída imediata para 
Nara, berço da arte, técnica e literatura do Japão. Visitas ao Templo 
Todaiji que alberga o Grande Buda e ao Parque dos Cervos Sagrados, 

1º Dia – Brasil /  Pequim       
Voo regular com destino a Pequim. Noite e refeição a bordo.

2º Dia – Pequim 
Chegada à capital chinesa e traslado ao hotel (quarto disponível a 
partir das 15h00). Hospedagem. 

3º Dia – Pequim
Café da manhã. Visitas ao Palácio Imperial, a Cidade Proibi-
da; à Praça Tian Anamen, com uma superfície de 40ha é uma 
das maiores do mundo; e ao Palácio de Verão (Yiheyuan), um 
dos parques imperiais mais majestosos do país usado pelos 
membros da casa imperial da Dinastia Qing. Almoço incluído. 
Hospedagem.

4º Dia – Pequim
Café da manhã. Tour à Grande Muralha, grandiosa obra, símbo-
lo da antiga civilização chinesa há mais de 2000 anos; Almoço 
e retorno à cidade. Breve parada junto ao Ninho de Pássaro 
(Estádio Nacional) e ao Cubo de Água (Centro Nacional de Nata-
ção). Jantar de degustação do delicioso Pato Lacado à Pequim. 
Hospedagem.

5º Dia – Pequim / Xian
Café da manhã. Visita do Templo de Céu, onde imperadores 
das dinastias Ming e Qing ofereceram sacrifícios ao céu, 
rezando por bons conselhos. À tarde viagem em trem de 
alta velocidade para Xian, antiga capital com 3000 anos 

Datas de chegada:

Roteiro:  Pequim 3N  Xian 2N  Xangai 2N  Osaka 1N  Kioto 2N  Hakone 1N   Tóquio 2N   

Pequim 

Guias Locais
falando  Espanhol

Consulte-nos.
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condições meteorológicas forem favoráreis, o Monte Fuji. Almoço. 
Traslado ao hotel. Jantar e hospedagem. 

13º Dia – Hakone / Tóquio
Café da manhã. Partida para Tóquio, gigantesca metrópole que 
combina tradições mais ancestrais com os últimos avanços 
tecnolôgicos. Visitas ao Santuário Xintoísta de Meiji e ao Tem-
plo Asakusa Kannon com sua arcada comercial Nakamise, e su-
bida à Torre de Tóquio. Almoço durante as visitas. Hospedagem.

14º Dia – Tóquio
Café da manhã. Dia livre. Hospedagem.

15º Dia – Tóquio  / Brasil
 Café da manhã. Traslado regular ao aeroporto (quarto 

disponível até às 10h00).  Fim dos nossos serviços.

onde os animais vivem em plena liberdade. Almoço e continuação 
para Kioto, via Santuário Xintoísta de Fushimi Inari. Hospedagem.

11º Dia – Kioto
Café da manhã. Visita de Kioto, capital do Japão Imperial 
até 1868: Jardim do Templo Tenryuji, Bosque de Bambu de 
Arashiyama, o Templo Kinkakuji com seu Pavilhão Dourado e o 
Castelo de Nijo. Almoço. Tarde livre. Regresso ao hotel por con-
ta própria. Hospedagem.

12º Dia – Kioto / Hakone
Café da manhã. Traslado em transporte público (com assisten-
te) à estação de Kioto e embarque em trem “bala” JR Hikari para 
Odawara. Excursão ao Parque Nacional de Hakone, com um mi-
ni-cruzeiro no Lago Ashi e posterior subida no teleférico do Monte 
Komagatake para vista panorâmica do Vale Owakudani, e se as 

Localização Japão 4* e 5* / China 5*

Pequim New Otani Chang Fu Gong / Doubletree By Hilton / Sheraton Grand Dongcheng / Sunworld Dynasty
Xian Sheraton / Sheraton North City / Hilton High-Tech Zone
Xangai Sheraton Hongkou / Renaissance Putuo / Sunrise on the Bund / Ji Jiang Tower / Juss Hengshan 
Osaka Righa Royal
Kioto Cross
Hakone Hakone Sengokuhara Prince / Yumoto Fujiya
Tóquio Hyatt Regency

Hotéis Previstos (Ou similares)

Kioto

•  6, 7 ou 13 noites de hospedagem nos hotéis
seleccionados com café da manhã;

• Visitas com guias locais em língua espanhola;
• 5 ou 10 refeições;
•  Trajecto Pequim / Xian em trem bala (catego-

ria turística) para a opção de 9 e 15 dias;
•  Trajecto Kioto / Odawara em trem bala (ca-

tegoria turística) para a opção de 8 e 15 dias;
•  Vôo doméstico Xian / Xangai para a opção de 

9 e 15 dias (classe económica);
• Traslados de chegada e saída;
•  Assistência pelos nossos representantes lo-

cais;

Não incluso:
•  Passagens aéreas regionais/internacionais;
• Bebidas às refeições;
• Visto para a China;
• Tudo o que não esteja incluído no programa

Incluso:

• Passagem aérea regional Xangai / Osaka – con-
sulte-nos valor;
• No 12º dia a bagagem irá directamente para Tó-
quio – prepare uma mala de mão para a noite em
Hakone
• Suplemento para se hospedar em quarto 
“Ryokan” em Hakone / por pessoa - $132 em du-
plo, $214 em single
• Suplemento de transfer para chegadas a Osaka 
entre as 22h00-06h30: $76 / pessoa;
• Suplemento de transfer para saídas de Tóquio 
entre as 01h00-09h30: $76 / pessoa;
• As actividades em Hakone estão sujeitas às
condições meteorológicas

Notas importantes:
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cHIna pItoresca

6 refeIções

Itinerário:
6º Dia –  Xian 
Café da manhã. Visitas ao Museu dos Guerreiros e Corcéis de Terracota, 
contingente militar com 6000 figuras em tamanho natural. Almoço e 
visita ao Grande Pagode do Ganso Silvestre (sem subida), em forma de 
pirâmide e uma altura de 64m; e ao Bairro Muçulmano. Hospedagem.

7º Dia – Xian / Guilin 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e vôo para Guilin (incluso), cidade 
famosa pela sua excelência paisagística. Traslado ao hotel. Hospedagem.

8º Dia – Guilin / Yangshuo / Guilin
Café da manhã. Cruzeiro no Rio Li Jiang através de cadeias de 
verdes montanhas, grutas fantásticas, plantações de arroz e 
bambus. Almoço pic-nic (lunch box) a bordo. Desembarque em 
Yangshuo e tempo livre para passear na Rua Oeste com um ani-
mado mercado de artesanato chinês. Hospedagem em Guilin.

9º Dia – Guilin / Xangai
Café da manhã. Visita à Gruta das Flautas de Cana de formação cal-
cária com estalactites e estalagmites de grande beleza e tamanho. 
Vôo para Xangai (incluso), o maior centro comercial e financeiro e a 
metrópole mais internacional da China. Hospedagem.

10º Dia – Xangai
Café da manhã. Subida à Torre Jinmao, um arranha-céus com 88 
pisos, cujo miradouro oferece uma excelente vista. Passeio pelo 
“paredão”, um dos lugares mais animados de Xangai, onde se en-
contram as construções mais emblemáticas da cidade. Almoço. 
Visita ao Templo de Buda de Jade e ao bairro antigo. Hospedagem.

11º Dia – Xangai  / Brasil
 Café da manhã. Traslado ao aeroporto (quarto disponível até 

às 12h00). Fim dos nossos serviços.

1º Dia – Brasil /  Pequim       
 Voo regular com destino a Pequim. Noite e refeições a bordo.

2º Dia – Pequim 
Chegada à capital chinesa e traslado ao hotel (quarto disponível a 
partir das 15h00). Hospedagem. 

3º Dia – Pequim
Café da manhã. Visitas ao Palácio Imperial, a Cidade Proibi-
da; à Praça Tian Anamen, com uma superfície de 40ha é uma 
das maiores do mundo; e ao Palácio de Verão (Yiheyuan), um 
dos parques imperiais mais majestosos do país usado pelos 
membros da casa imperial da Dinastia Qing. Almoço incluído. 
Hospedagem.

4º Dia – Pequim
Café da manhã. Tour à Grande Muralha, grandiosa obra, símbo-
lo da antiga civilização chinesa há mais de 2000 anos; Almoço 
e retorno à cidade. Breve parada junto ao Ninho de Pássaro 
(Estádio Nacional) e ao Cubo de Água (Centro Nacional de Nata-
ção). Jantar de degustação do delicioso Pato Lacado à Pequim. 
Hospedagem.

5º Dia – Pequim / Xian 
Café da manhã. Visita do Templo de Céu, onde imperadores das 
dinastias Ming e Qing ofereceram sacrifícios ao céu, rezando por 
bons conselhos. À tarde viagem em trem de alta velocidade para 
Xian, antiga capital com 3000 anos de existência e ponto inicial 
da Rota da Seda. Chegada, traslado ao hotel e hospedagem.

Datas de 
chegada a Pequim:

•  9  noites de hospedagem nos hotéis se-
leccionados com café da manhã;

•  Visitas com guias locais em língua espa-
nhola;

• 6 refeições;
•  Trajecto Pequim / Xian em trem bala (ca-

tegoria turística);
•  Vôos doméstico Xian / Guilin / Xangai 

(classe económica);
• Traslados de chegada e saída;
•  Assistência pelos nossos representantes

locais;

Não incluso:
•  Passagens aéreas internacionais;
• Bebidas às refeições;
• Visto;
•  Tudo o que não esteja incluído no pro-

grama

Incluso:

Roteiro:  Pequim 3N  Xian 2N  Guilin 2N  Xangai  2N   

Pequim

Guias Locais
falando  Espanhol

Xian

Localização 5*

Pequim New Otani Chang Fu Gong / Doubletree By Hilton / Sheraton Grand Dongcheng / Sunworld Dynasty
Xian Sheraton / Sheraton North City / Hilton High-Tech Zone
Guilin Sheraton / Grand Bravo
Xangai Sheraton Hongkou / Renaissance Putuo / Sunrise on the Bund / Ji Jiang Tower / Juss Hengshan

Hotéis Previstos (Ou similares)

Consulte-nos.
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japão dos samuraIs

d I a s
ref: Lus-027
7 refeIções

11

Itinerário:
suas casas tradicionais de “Gassho-zukuri. Continuação para 
Takayama. Almoço e passeio pela rua comercial Kami-sanno-
machi. Traslado a Okuhida. Jantar estilo japonês. Hospedagem.

7º Dia – Okhuida / Alpes Japoneses / Tsumago / Nagoya
Café da manhã. Trajecto em teleférico para uma bonita vista 
dos Alpes Japoneses. Saída para Tsumago e almoço pic-nic 
em rota (lunch box). Tsumgo é uma das aldeias da antiga es-
trada Nakasendo (rota dos samurais). Visita a “Waki Honjin”, 
uma antiga hospedaria dos samurais. Traslado a Nagoya. Jan-
tar em restaurante local. Hospedagem.

8º Dia – Nagoya / Mishima / Hakone / Tóquio 
Café da manhã. Traslado à estação e embarque em trem bala “Hika-
ri” para Mishima. Excursão ao Parque Nacional de Hakone, com um 
mini-cruzeiro no Lago Ashi e subida no teleférico do Monte Koma-
gatake para vista panorâmica do Vale Owakudani, e se as condições 
meteorológicas forem favoráreis, do Monte Fuji. Almoço e partida 
para Tóquio, gigantesca metrópole que combina tradições mais an-
cestrais com os últimos avanços tecnolôgicos. Hospedagem.

9º Dia – Tóquio
Café da manhã. Visitas ao Templo Asakusa Kannon com sua ar-
cada comercial Nakamise e ao bairro Daiba, uma ilha artificial 
futurística a 6km do centro. Breve passeio de barco. Almoço. 
Tarde livre. Regresso por conta própria ao hotel. Hospedagem.

10º Dia – Tóquio
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional a Nikko. Hospedagem.

11º Dia – Tóquio / Brasil
 Café da manhã. Traslado ao aeroporto (quarto disponí-

vel até às 10h00).  Fim dos nossos serviços.

1º Dia – Brasil /  Osaka       
Voo regular com destino a Osaka. Noite e refeição a bordo.

2º Dia – Osaka / Kioto 
Chegada, assistência e traslado regular ao hotel em Kioto. Hospe-
dagem (quarto disponível a partir das 15h00).

3º Dia – Kioto e Nara
Café da manhã. Visita de Quioto, capital do Japão Imperial até 
1868: Castelo de Nijo e Templo Kinkakuji com seu Pavilhão Dou-
rado e Santuário Xintoísta de Heian. Almoço e saída para, berço 
da arte, técnica e literatura do Japão. Visitas ao Templo Todaiji que 
alberga o Grande Buda e ao Parque dos Cervos Sagrados, onde os 
animais vivem em plena liberdade. No regresso a Kioto, visita ao 
Santuário Xintoísta de Fushimi Inari. Hospedagem.

4º Dia – Kioto
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional a Hiroxima e Miya-
jima. Hospedagem.

5º Dia – Kioto / Kanazawa
Café da manhã. Traslado à estação e embarque em trem 
expresso “Thunderbird” até Kanazawa. Visita da cidade: Jardim 
Kenroku-en, Mercado Oumicho, Bairro Higashi Chayagai e Bairro 
Nagamachi onde visitaremos a antiga residência da família de 
samurais Nomura. Hospedagem.

6º Dia – Kanazawa / Shirakawa-go / Takayama / 
Okuhida
Café da manhã. Visita a Shirakawa-go, povoado famoso pelas 

Roteiro:  Kioto 3N  Nara / Kanazawa 1N  Shirakawa-go / Takayama / Okuhida 1N  Tsumago / Nagoya 1N  Hakone / Tóquio 3N  

Localização Categoria Turística Superior Categoria Primeira

Kioto Keihan Hachijyō-guchi Granvia

Kanazawa Agora KRK / Tokyu

Okuida Hodakaso Yamano Hodakaso Yamano

Nagoya Daiwa Roynet Taiko JR Gate

Tóquio Shinagawa Prince / Shinjuku Washington New Otani Garden Tower

Hotéis Previstos (Ou similares)

Tóquio

Datas de  
chegada a Osaka:

• 9 noites de hospedagem nos hotéis se-
leccionados com café da manhã;
• Visitas com guias locais em língua espanhola;
• 7 refeições;
• Trajecto Kioto / Kanazawa em trem ex-
press e Nagoya / Mishima em trem bala
(categorias turística);
• Traslados de chegada e saída;
• Assistência pelos nossos representan-
tes locais;
Não incluso:
• Passagens aéreas;
• Bebidas às refeições;
•  Tudo o que não esteja incluído no programa

Incluso:

• As partidas de 2 de Abril e 18 de Março só ope-
ram na categoria primeira; a temporada E só ope-
ra na categoria turística superior
• No 5º dia a bagagem irá directamente para Tó-
quio – prepare uma mala de mão para as noites
em Kanazawa, Okuhida e Nagoya
• Suplemento para se hospedar num quarto tipo 
“Ryokan” em Okuhida / por pessoa - $122 em du-
plo, $224 em single
• Suplemento de transfer para chegadas a Osaka 
entre as 22h00-06h30: $76 / pessoa
• Suplemento de transfer para saídas de Tóquio 
entre as 01h00-09h30: $76 / pessoa
• As actividades em Hakone estão sujeitas às
condições meteorológicas
• Alojamento hotéis categoria primeira superior – 
consulte-nos

Notas importantes:

Guias Locais
falando  Espanhol

Consulte-nos.
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condIções geraIs
O passageiro(a) declara, pelo ato de inscrição em qualquer dos 
roteiros publicados pela Lusanova, que leu, recebeu e conhece 
as condições gerais ora estabelecidas:

1 – DA EMPRESA LUSANOVA
Lusanova do Brasil Operadora de Turismo Ltda., está re-
gistrada na Embratur SP sob o número 10.03.973259 / 0001-07, 
tem sede na Av. São Luis 112, 14º andar – S. Paulo - S.P.

2 – CONDIçõES ESPECIFICAS DE VIAGENS 
INTERNACIONAIS
2.1 - A restrição ao ingresso ou permanência em território inter-
nacional se dará por única e exclusiva decisão das autoridades 
locais, com o poder de autorizar ou não a entrada, permanência 
e saída de bens e pessoas de seu território.
2.2 - A Lusanova não detém qualquer ingerência sobre tal de-
cisão, pois trata-se de direito ligado à soberania de cada País 
visitado.

3 – CONDIçõES ESPECIFICAS DA RESERVA 
TERRESTRE E MARÍTIMA
3.1 - Alterações dos programas: As excursões confirmadas pela 
Lusanova, estarão sujeitas a reconfirmação por parte dos ope-
radores locais, até 15 dias antes do inicio da viagem. Se even-
tualmente uma saída não reunir um grupo mínimo de passagei-
ros, poderá ser cancelada pelo operador local e a devolução da 
quantia paga será integral em euros, como referencia, que serão 
convertidos em reais no dia da devolução, ou a critério do pas-
sageiro, poderá optar por um programa alternativo na mesma 
data de saída ou em data próxima, com um desconto de 20% 
sobre o preço base do do programa escolhido. Neste segundo 
caso de alteração da viagem se ocorrer alguma penalização na 
parte aérea por mudança de tarifa, a Lusanova arcará com uma 
multa de no máximo 200 USD (duzentos dólares americanos).
3.1.1 - Antes do inicio da viagem, serão viáveis cotações de cus-
to para eventuais modificações. Quando vierem a ocorrer após 
o inicio da viagem, somente serão levadas a efeito se, houver
comum acordo entre o(s) passageiro(s) e a organização local da 
operadora, sem nenhuma responsabilidade desta última.
3.2 - Solicitação de reserva: Deve ser feita por escrito e acompa-
nhada do depósito inicial (sinal para reserva), de 20% do valor 
do pacote por passageiro. Nos casos de reservas solicitadas até 7 
dias úteis anteriores à saída do tour, o valor do depósito inicial
será de 40% do valor do programa de viagem.
3.3 - Preços: Estão cotados em Euros, e serão validos para o pe-
ríodo indicado, podendo variar em razão de temporadas, varia-
ção cambial, alterações de preços dos fornecedores ou eventos 
especiais, além de resoluções governamentais que comprovada-
mente os altere. Eventuais variações somente não serão repas-
sadas para os passageiros que já tenham pago mais de 70% do 
preço total dos serviços contratados.
3.4 - Pagamento: Os valores dos programas estão expressos em 
euros, como referência, e serão convertidos em reais pelo câm-
bio do dia em que o pagamento for efetuado. O pagamento final 
poderá ser parcelado, conforme condições vigentes à época. A
não complementação do pagamento permitirá a Lusanova o
cancelamento dos serviços confirmados, obedecendo as clausu-
las do item 8.
O passageiro e agência de viagens que o atender, são responsá-
veis pela veracidade das informações e pela autenticidade das
cópias de documentos enviadas à Lusanova, ou às instituições
financeiras através desta última.
3.5 - Hotéis: Os hotéis mencionados estão sujeitos a alterações. 
A Operadora poderá, substituir os hotéis previstos por outros de 
categoria similar, à seu critério, buscando sempre salvaguardar 
a segurança e o conforto dos passageiros. Caso os passageiros
não possam ser acomodados na cidade prevista no itinerário, por 
motivo de força maior, serão acomodados em hotéis de catego-
ria equivalente em cidades próximas. Todos os preços de acomo-
dação em hotéis são baseados em apartamentos duplo do tipo 
comum com banheiro privativo, incluindo as taxas hoteleiras e 
/ ou governamentais, não incluindo os suplementos cobrados
por determinadas redes hoteleiras europeias, taxas e impostos 
governamentais cobrados por alguns países e cidades.
A categoria dos hotéis é determinada por: Turística / Turística
Superior / Primeira / Superior / Luxo. Este critério de classifica-
ção obedece às informações fornecidas pelas próprias redes de 
hotéis e / ou impressos, revistas, guias e / ou material de divul-
gação dos mesmos.
3.5.1 - Horários de vencimento das diárias: As diárias dos hotéis 
ou navios se iniciam normalmente às 15 horas do dia da chega-
da, e a saída impreterivelmente às 12 horas do dia da partida. 

Esses horários deverão ser respeitados independentemente do 
horário de chegada ou saída dos vôos. Caso o passageiro deseje 
ter acesso antecipado ou liberar seu apartamento em horários 
diversos, deverá verificar directamente com a recepção do hotel 
sobre a possibilidade e pagar quaisquer valores que eventual-
mente lhe sejam cobrados por este uso prorrogado.
3.5.2 - Tipos de acomodação: A acomodação na maioria dos 
hotéis ou navios é baseada em 2 camas individuais ou 1 cama 
grande por apartamento ou cabine do tipo “standard” normal, 
excepto quando especificado em contrário. Na maioria dos 
hotéis europeus, os quartos triplos são quartos duplos onde 
colocam-se divãs, sofás-cama ou camas de armar, tornando os 
desconfortáveis e extremamente apertados quando utilizados 
por 3 (três) adultos. Existe, ainda, a possibilidade de alguns 
hotéis não disponibilizarem esta alternativa de quartos triplos, 
o que levará à cobrança pelo hotel de suplemento “single”. O
tipo de cama não será garantido na confirmação de reserva pois
o apartamento somente é designado quando da chegada do
passageiro ao hotel.
3.5.3 - Não é possível garantir cama matrimonial para casais.
3.5.4 - Os pernoites adicionais ocasionados por fechamento de 
aeroportos ou problemas operacionais da companhia aérea, de-
verão ser pagos pelo passageiro ou pela companhia aérea, de
acordo com as normas da IATA.
3.5.5 - No caso do cancelamento de um dos passageiros reser-
vados em apartamento ou cabine dupla, o passageiro que viajar 
ocupará apartamento ou cabine individual ou dupla (para uso
individual) e será responsável pelo pagamento de eventual su-
plemento de tarifa.
3.5.6 - Quarto a compartir: A operadora poderá aceitar de for-
ma condicional reservas de passageiros isolados interessados
na ocupação de quartos pelo sistema “ a compartir”, sujeito a
confirmação até a data da viagem. Entretanto, não sendo possí-
vel conseguir a companhia que garanta a ocupação completa do 
quarto ou no caso de uma das partes cancelar a excursão, a outra
parte deverá pagar o suplemento para a utilização de quarto in-
dividual, até 4 (quatro) dias antes da saída da excursão. O mes-
mo se aplica em casos de incompatibilidade dos passageiros que 
origine a modificação da acomodação contratada, implicando
em pagamento por ambas as partes da diferença de valores exis-
tentes. No caso de passageiros que viajam sozinhos e desejam 
dividir acomodação, fica entendido que se o (a) acompanhante 
obtido (a)cancelar a excursão, aquele que continuar deve obri-
gatoriamente pagar o suplemento para quarto individual.
3.6 - Regime de alimentação: Prevalece o mencionado no fo-
lheto promocional do produto adquirido, sendo que o café da
manhã servido na maioria dos hotéis em buffet europeu (sem
pratos quentes), salvo quando especificado de outra maneira.
Meia Pensão (café continental e uma refeição), Pensão Comple-
ta (café continental mais duas refeições).
3.6.1 - As refeições quando inclusas, foram contratadas com
os hotéis e / ou restaurantes locais com base em serviços de
grupos, sendo o menu fixo com bebidas não inclusas e horários 
pré-estabelecidos que deverão ser respeitados pelo passageiro. 
Não ocorrerá reembolso relativo a refeições não desfrutadas por 
iniciativa do passageiro.
3.7 - Transportes terrestres: Os tours e pacotes envolvendo
transporte terrestre serão efetuados em veículos de transporte 
regular, normalmente em ônibus de turismo, micro-ônibus,
vans ou carros pertencentes a transportadores locais, equipados 
de conformidade com as peculiaridades do local. Não há reservas 
de assentos, utilizando-se o sistema rotativo, para cada etapa.
3.7.1 - Segundo normas internacionais de transporte, os passa-
geiros não devem sair de suas poltronas enquanto os veículos
estiverem em movimento para evitar quedas, desconforto aos
demais passageiros ou mesmo autuação pelas autoridades ro-
doviárias.
3.7.2 - Traslados privativo: Efetuado em veiculo privativo ou
veículo contratado pelo fornecedor local, este serviço não inclui 
assistência de guia, somente carro com motorista. Está incluso o 
transporte de uma mala por pessoa. O transporte de malas adi-
cionais deverá ser pago directamente ao motorista.
3.7.3 - Traslado ou serviço regular: são serviços regulares de tu-
rismo, efetuados em veículo de transporte regular, normalmente 
ônibus, van ou táxi. O trasladoista permanece no aeroporto até 
40 minutos após a hora prevista para o pouso da aeronave. Caso 
o passageiro tenha qualquer problema de imigração, localização 
de bagagem ou de qualquer outra natureza, o trasladoista não
poderá retardar o traslado para aguardar passageiros retarda-
tários, que deverão seguir para o hotel por seus próprios meios. 
Não haverá reembolso relativo aos traslados não utilizados.
3.8 - Bagagem

3.8.1 - Responsabilidade: Na relação contratual entre a Lusa-
nova e o(s) passageiro(s), ficam expressamente excluídas a 
bagagem e os pertences pessoais do(s) passageiro(s), sendo 
que estes viajam por conta e risco dos mesmos. A operadora não 
se responsabiliza pela perda, roubo, violação, extravio ou dano 
que as bagagens possam sofrer durante a viagem, por qualquer 
causa, incluindo sua manipulação em traslados, quando esse 
serviço existir. Durante o transporte terrestre, entende-se que 
o(s) passageiro(s) as levam consigo, por sua exclusiva conta e 
risco, seja qual for o local do veículo onde forem transportadas.
3.8.2 - Na hipótese de sofrer algum dano ou extravio, o passa-
geiro deverá apresentar, NO ATO, reclamação à companhia de 
transporte, única responsável por eventuais danos. Alerta: As 
seguradoras no Brasil oferecem seguro de extravio de bagagem 
somente quando esta foi destinada à algum lugar através de 
transporte aéreo. Assim o passageiro viaja com pleno conheci-
mento que suas malas não estão cobertas em qualquer outra 
situação, caso haja extravios em saguão de aeroportos, dentro 
de táxis ou traslados, hall de hotéis ou ainda no quarto de hotéis. 
Nenhum hotel no mundo assume responsabilidade por roubos 
ou furtos dentro das suas dependências. A Lusanova não acon-
selha levar itens de grande valor nas viagens, e caso necessário é 
aconselhável levá-los na bagagem de mão.
3.8.3 - Em traslados e excursões terrestres, o passageiro terá 
direito a transportar uma mala de tamanho médio de até 20 
kg, além da bagagem de mão tipo bolsa até 5 kg. Em caso da 
incapacidade de carga do ônibus, van ou carro, não serão aceitas 
as malas excedentes.
3.9 - Responsabilidade sobre valores: A Lusanova não se respon-
sabiliza por roubo de documentos ou objectos de valor durante 
a viagem. Recomenda-se verificar junto ao hotel a existência de 
cofres para a guarda destes. Caso opte por deixar valores no co-
fre do hotel, verifique a cobertura oferecida no caso de arromba-
mento do cofre. A Lusanova não se responsabiliza por malas fora 
do quarto, no corredor do hotel, mesmo quando uma operadora 
local solicitar tal procedimento.
3.10 - Opcionais: Em nossos folhetos indicamos passeios, visi-
tas e restaurantes opcionais, que não estão inclusos em nossos 
serviços, sendo mera sugestão e não sendo de nossa responsa-
bilidade a operacionalização e qualidade e / ou reembolso de 
valores correspondentes aos mesmos.
3.11 - Guias: O guia acompanha o grupo somente na parte ter-
restre das excursões e o atendimento será feito por profissionais 
de empresas locais que falam português ou espanhol. Uma mes-
ma excursão pode ser operada por diferentes guias em determi-
nados trechos do roteiro.
3.12 - Entradas em Parques, Igrejas, Monumentos, espetáculos, 
atracões: os traslados, os ingressos e o acompanhamento de 
guia somente estão incluídos quando expressamente previstos 
nas Condições Especificas do programa.

4 – CONDIçõES ESPECIFICAS DO 
TRANSPORTE AÉREO
4.1 - O passageiro e o agente de viagens, declaram ter conhe-
cimento de que a responsabilidade sobre a parte aérea do pro-
grama é integralmente da companhia aérea emitente do bilhete 
em nome do passageiro. A Lusanova não responde Civil ou cri-
minalmente, na forma do Código de Proteção do Consumidor, 
por quaisquer atrasos, danos, acidentes, perda ou extravio de 
bagagem e outros fatos imprevisíveis que são inerentes ao ato 
de viajar, sendo esta responsabilidade total da companhia aé-
rea, de acordo com o Código Brasileiro de Aeronáutica e demais 
normas legais.
4.2 - Os passageiros deverão, sob sua responsabilidade: a) 
Apresentar-se no guichê da companhia aérea pelo menos 
02(duas) horas antes do horário previsto para o vôo. b) Re-
confirmar a sua reserva, directamente na companhia aérea de 
cada vôo subsequente, com antecedência mínima de 72 horas 
da saída do vôo.
4.3 - O preço da parte aérea poderá sofrer reajustes desde que a 
empresa aérea o determine, de acordo com as resoluções IATA e 
do DAC. Estes reajustes serão repassados para o passageiro que 
ainda não tenha efetuado o pagamento de pelo menos 90% do 
valor total dos serviços contratados.
4.4 - A realização de escalas não previstas fica a critério do Co-
mandante da aeronave.
4.5 - A companhia aérea não poderá retardar um vôo para 
aguardar passageiros porventura retidos pelas autoridades 
fiscais ou policiais para fiscalização. As despesas relacionas à 
remarcação do vôo correrão por conta do passageiro que, se 
optar pelo cancelamento da viagem sofrerá as penalidades es-
pecificadas no item 8.
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condIções geraIs
4.7 - O bilhete aéreo não é endossável para outras transporta-
doras aéreas que não a designada pela operadora.
4.8 - Os bilhetes aéreos quando incluídos nas nossas progra-
mações referem-se a tarifas especiais reduzidas implicando 
em certas restrições (endosso / mudança de rota / reembolsos, 
etc...), estará indicada a classe do assento (econômica, execu-
tiva, primeira),o tipo de tarifa e condições de uso (rota, dura-
ção, restrições) o preço e as formas de pagamento possíveis. As 
condições para emissão, alteração ou cancelamento do bilhete 
de passagem, para reconfirmação de reservas, para apresen-
tação dos passageiros, para transporte de bagagem e para 
reparação de danos pessoais ou materiais, horários dos vôos, 
as rotas, as conexões, as escalas e os preços são estabelecidas 
pelas transportadoras aéreas e não pelas agências de turismo 
ou operadoras.
4.10 - O preço das passagens aéreas é baseado em dólar nor-
te-americano, estabelecido pelas companhias aéreas, sendo 
pago em moeda corrente nacional, à cotação do câmbio co-
mercial fixado pelo governo.
4.11 - Após emitidos, serão aplicadas as penalidades previstas 
nas regras tarifárias e, em caso de reembolso, o mesmo somen-
te será efetuado após o ressarcimento por parte da companhia 
Aérea.
4.12 - A pontualidade dos horários de voo está sujeita a proble-
mas de ordem técnica e metrológicas sobre os quais as agên-
cias de turismo ou operadoras não possuem qualquer meio de 
previsão ou de controle. A segurança dos passageiros após o 
embarque e o despacho de suas bagagens é de responsabili-
dade da transportadora aérea prestadora do serviço até o seu 
final, que abrange a entrega dessa bagagem. Em geral, o limite 
de bagagem sem pagamento extra é de 20kgs, por passageiro, 
havendo normas internacionais que limitam a US$ 20 por kg. 
a indenização por seu eventual extravio ou dano. Por isto, é 
recomendável que os passageiros contratem seguro de sua ba-
gagem caso transportem objectos de maior valor.
4.13 - Os vôos terão que ser realizados exactamente nas datas 
e horários marcados e, eventualmente, qualquer alteração que 
o passageiro deseje fazer, implicará em reajustes de preços e / 
ou pagamento de multas.
4.14 - Se o passageiro modificar datas e / ou vôos reservados 
no programa, os traslados ao aeroporto / hotel / aeroporto,
se solicitados, serão cobrados à parte, bem como as despesas 
oriundas dessas alterações.

5 – OS PREçOS NãO INCLUEM
Taxas de embarque nos aeroportos, taxas locais de turismo, 
despesas extras nos hotéis tais como: telefonemas, consumo de 
frigobar, lavanderia, serviços privativos, ingressos em parques, 
igrejas, museus e demais atracões que sejam visitadas duran-
te os passeios realizados e que não estejam especificamente 
mencionados como incluídos, refeições em geral e quaisquer 
outras despesas não mencionadas como incluídas. Taxas ou 
impostos aprovados e adotados após a edição do caderno.

6 – DOCUMENTAçãO DE 
RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO
6. 1 - O passageiro é inteiramente responsável pela obtenção 
dos documentos necessários para a viagem: vistos consulares, 
vacinas, passaporte devidamente legalizado com validade mí-
nima de seis meses, etc...
6.2 - A documentação defeituosa e a falta de vistos, será de
única e exclusiva responsabilidade do passageiro
6.3 - É importante verificar a documentação adicional neces-
sária para a viagem de menores de idade. Menores de 18 anos 
viajando desacompanhados, necessitam de autorização do Jui-
zado de Menores do município de residência. Quando viajam
na companhia de apenas pai ou mãe, é necessário autorização 
do outro que não viaja, com a firma reconhecida.
6.4 - Os estrangeiros residentes no Brasil deverão viajar com
passaporte e o original do seu RNE (a atual carteira de identi-
dade para estrangeiros residentes no Brasil) com validade em 
vigor.

6.5 - A impossibilidade de em barque gerada por falta de docu-
mentação caracterizará cancelamento da viagem, sendo aplica-
das as penalidades do item 8.3.1.6.

7 – SEGUROS
7.1 - A operadora recomenda sempre a compra de um cartão de 
assistência internacional, que poderá ser comprado através do 
seu agente de viagens.

8 – CONDIçõES ESPECIFICAS DE 
CANCELAMENTO
8.1 - Entende-se por cancelamento a desistência - voluntária ou 
não - da viagem e / ou serviço contratado, por parte do passageiro.
8.2 - Solicitações de cancelamento da viagem ou serviços contra-
tados deverão ser feitas por escrito.
8.3 - As seguintes taxas de cancelamento serão rigorosamente 
aplicadas segundo antecedência com que foram comunicadas:
8.3.1 - Da parte terrestre
8.3.1.1 - Taxa administrativa - 30 (trinta) euros
8.3.1.2 - Cancelamentos até 31dias antes do embarque - 3 % 
do valor total
8.3.1.3 - Cancelamentos de 30 a 16 dias do embarque - 10% do 
valor total
8.3.1.4 - Cancelamentos de 15 a 07 dias do embarque - 25% do 
valor total
8.3.1.5 - Cancelamentos com menos de 07 dias - 50% do valor 
total.
8.3.1.6 - Cancelamentos com menos de 48 horas, “no show”, 
desistência total ou parcial dos serviços por iniciativa dos passa-
geiros não dará direito a nenhuma evolução.
8.3.2 - Da parte aérea
8.3.2.1 - Em todos os casos de cancelamento o bilhete aéreo 
poderá: a) ser reemitido, mediante taxa de US$ 100,00 (cem dó-
lares americanos); b) ser reembolsado mediante pagamento de 
taxas multas de cobradas pelas cias. aéreas e que serão deduzi-
das quando do reembolso. O reembolso somente será efetuado 
pela Lusanova após a devolução pela cia. aérea.

9 – DAS ALTERAçõES DE RESERVAS
Os passageiros que desejarem promover alterações em suas 
reservas originais ficam sujeitos ao pagamento de euros 20,00 
pela alteração.

10 – REEMBOLSOS
10.1 - Os pedidos de reembolso deverão ser encaminhados 
à operadora pelo passageiro por escrito e por intermédio do 
agente, juntamente com os comprovantes de cancelamento, 
não utilização ou utilização parcial das reservas e / ou serviços, 
bem como a devolução dos vouchers fornecidos pela Lusanova. 
Deverão constar data e hora (identificação do fax ou e-mail).
10.2 - Os cancelamentos ou alterações de reservas de passagei-
ros que já estejam no exterior deverão ser feitos pelos próprios 
directamente com o hotel, companhia aérea, ou fornecedor dos 
serviços. Deverão ser obtidos os seguintes dados: comprovante 
do cancelamento ou alteração por escrito ou no caso de contacto 
por telefone, data e hora exacta do contacto, nome e cargo do 
funcionário, numero ou código do cancelamento ou alteração. 
Esses dados deverão ser informados na solicitação do reembol-
so.
10.3 - O prazo para reembolso é de aproximadamente 45 dias 
úteis após o recebimento da solicitação, e poderá estender-se 
visto a necessidade de se constatar o fornecedor e / ou hotel no 
exterior e aguardar a autorização dos mesmos para devolução 
do dinheiro.
10.4 - Não haverá reembolso por serviço que o passageiro dis-
pense voluntariamente ou veja-se obrigado a dispensar.

11 – RECLAMAçõES
11.1 - Deverão ser encaminhadas por escrito à agência e à Lu-
sanova, em até 30 dias após o encerramento dos serviços, con-
forme artigo 26, inciso I, parágrafo 1º, do Código de Protecção 
e Defesa do Consumidor. Após esse prazo, a relação contratual 

será considerada perfeita e acabada, desobrigando a operado-
ra de qualquer responsabilidade sobre danos patrimoniais ou 
morais.
11.2 - Cabe ao agente de turismo na condição de intermediário, 
a obrigação de prestar ao passageiro orientação completa e ade-
quada sobre a viagem em geral, esclarecendo todos os detalhes 
sobre a execução dos serviços adquiridos. Para todos os efeitos 
legais, o agente intermediário, responderá solidariamente com 
a Lusanova caso o passageiro inicie alguma demanda relaciona-
da à interpretação ineficiente das condições de viagem, infor-
mações incompletas ou em desacordo com as instruções a ele 
– agente - transmitidas pela operadora, e que por ele devem ser
prestadas ao passageiro.

12 – OBRIGAçõES DOS CONSUMIDORES
12.1 - Comportamento - No caso de algum dos integrantes do 
grupo se comportar de maneira inadequada, com evidente 
prejuízo aos demais, à critério do guia, este poderá exigir que o 
passageiro se desligue da excursão. A única obrigação por parte 
da operadora, consistirá em reembolsar a parte proporcional 
faltante da viagem, deduzidas as despesas originais.
12.2 - Horários - O(s) passageiro(s) se compromete a respeitar 
os horários preestabelecidos para a operação, conforme infor-
mações do guia.
12.3 - O passageiro acometido por doença grave, ou portador de 
aparelhos de ajuda cardíaca ou respiratória, ou similar, gravidez, 
deverá declarar sua condição no ato da solicitação da reserva e 
viajar coberto ou assistido por seguro, sob responsabilidade ex-
clusiva do passageiro.
12.4 - Caso ocorra alguma desconformidade no adimplemento 
dos valores devidos pelo passageiro à Lusanova - seja através de 
cheques, cartão de crédito ou boleto - fica esta última autoriza-
da a suspender imediatamente a prestação de serviços (aéreos e 
/ ou terrestres), ainda que o passageiro se encontre no exterior.

13 – DAS RESPONSABILIDADE
13.1 - A Lusanova actua como intermediaria entre seus clientes 
e prestadores de serviços, nacionais e internacionais, declinando 
a sua responsabilidade por todo e qualquer problema, perdas 
ou danos, resultantes de casos fortuitos ou de força maior, ou 
seja: greves, distúrbios, quarentenas, guerras e fenómenos na-
turais (por exemplo: terramotos, fura cões, enchentes, avalan-
ches, maremotos); modificações, atra sos e / ou cancelamento 
de trajetos aéreos devido a motivos técnicos, mecânicos e / ou 
meteorológicos, bem como decisões governamentais, actos de 
terrorismo, roubos, furtos e outros eventos sobre os quais a Ope-
radora não possui qualquer poder de previsão ou controle sendo 
eventuais gastos pessoais motivados por tais circunstâncias de 
responsabilidade exclusiva do passageiro.
13.2 - Por motivos técnico-operacionais e buscando salvaguar-
dar a integridade física dos passageiros, a Lusanova reserva-se o 
direito de promover alterações que se fizerem necessárias quan-
to a itinerários, hotéis e serviços sem prejuízo para o cliente, não 
cabendo qualquer direito indemnizatório ao (s) passageiro(s) 
caso isto ocorra.

14 - MÍNIMO DE PARTICIPANTES
A princípio, todos os circuitos da Lusanova têm saídas garanti-
das. Entretanto, podem ocorrer cancelamento de última hora, 
por razões operacionais ainda que com o aviso mínimo de 20 
dias antes da data de partida. Em tais casos, a Lusanova ofe-
recerá um circuito similar nas mesmas datas, com desconto de 
20% sobre o preço de venda ao público do programa alternativo 
oferecido. Se houver necessidade de alteração na data de voos 
para bilhetes já emitidos, a Lusanova pagará até ao máximo de 
US$200 por pessoa. Caso a alternativa não seja aceite, a Lusano-
va reembolsará integralmente o valor recebido

15 - FORO
As partes elegem o Foro do domicílio da LUSANOVA como com-
petente para dirimir eventuais questões relacionadas à interpre-
tação ou aplicação das cláusulas do presente instrumento.

São Paulo _____________________ de _______________________________________________________________ de _____________________

__________________________________________________________
CONTRATANTE

CPF _____________________________________________________ CNPJ ____________________________________________________

__________________________________________________________
AGÊNCIA VENDEDORA

__________________________________________________________
luSANOVA DO bRASIl, OPERADORA DE TuRISmO lTDA

GRANDES DESTINOS & EXÓTICOS 2022/2023



A nossa Seleção de Destinos

Consulte o seu aéreo com a Lusanova




