2

Grandes Destinos & Exóticos 2020/2021

Introdução

LUSANOVA

EUROPA
´
Exoticos
grandes destinos &
C I R C U I TO S

C2019/2020
ircuitos
2020/2021

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
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razões para viajar

5 boas razões

para viajar com a Lusanova

01

Uma longa experiência de 60 anos

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.

02

uma questão de confiança

03

inovar para melhorar em cada ano

04

a garantia de uma operadora idónea

05

a qualidade como missão estratégica

Num mundo incerto que muda rapidamente um valor importante é a confiança, 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, transformando 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. Estamos atentos aos detalhes da viagem para que ela seja um sonho realizado.
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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

HORÁRIOS

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 compra estabelecido através dos anos, da longa relação com a indústria do
turismo e da rede de companhias associadas por todo o Mundo.

Para que a viagem decorra de forma agradável e organizada é necessário 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.

Traslados

MOEDA / CÂMBIOS

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 aguarda 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 conexão, 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 transferista 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 virtude 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.

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.

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.

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, classificados 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 qualidade 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 hotéis similares em categoria e qualidade. O horário normativo de entrada 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 antecedência e antes de iniciar a viagem, as noites extras que pretender.
Se desejar cama de casal, solicite ao efectuar a sua reserva.

EARLY CHECK-IN / LATE CHECK-OUT

REFEIÇÕES

Alguns voos para determinadas partes do mundo poderão ter horários menos 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.

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 todos, embora saibamos que não se pode agradar a todos os tipos de
hábitos culinários.

vouchers

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

BAGAGEM / CARREGADORES NOS HOTÉIS
Identifique a sua bagagem com o vosso nome, endereço, cidade de residência, 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 desportivamente 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.
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Hotéis

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, passagens, etc.) no cofre do quarto de hotel (alguns hotéis poderão cobrar
taxa de serviço pelo seu uso). Utilize os cartões de crédito internacionais 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 2020/2021
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635€
9

Di a s
ref: LUS – 006
8 refeições

Casablanca

Marrocos - Cidades Imperiais
Roteiro:

Casablanca

2N

Datas de
chegada a Casablanca:

Sábados 2020
(Mínimo 2 Participantes)

Rabat

1N

Méknes / Fez

2N

Marraquexe

Itinerário:

2N

Guias Locais

falando Espanhol

1º Dia – Brasil / Casablanca

Voo regular com destino a Casablanca. Noite e a bordo.

2º Dia – Casablanca
Janeiro
Época Baixa 04,11,18,25
+ 06,13,20 Junho
Época
Média

Época Alta

01,08,15,22 Fevereiro
+ 30 Maio + 27 Junho
+ 04,11,18,25 Julho
+ 01,08,15,22,29 Agosto
+ 05,12,19 Setembro
29 Fevereiro
+ 07,14,21,28 Março
+ 04,11,18, 25 Abril
+ 02,09,16,23 Maio
+ 26 Setembro
+ 03,10,17,24, 31
Outubro

Incluso:

•7
 noites de hospedagem nos hotéis
seleccionados com café da manhã;
•C
 ircuito com guia acompanhante em
língua espanhola;
• 8 refeições;
• Traslados de chegada e saída.

Médio Oriente e África

Não incluso:

• Passagens aéreas;
• Bebidas às Refeições;
• Gratificações;
• Tudo o que não esteja incluído no programa.

Chegada e traslado ao hotel (quarto disponível a partir das
14h00). Jantar* e hospedagem. Nota: *jantar incluído para passageiros 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 Mohamed V, área residencial de Anfa e Mesquita Hassan II (exterior). Saída para Rabat, capital administrativa e Cidade
Imperial Branca. Visita panorâmica: Palácio Real (Mechouar), Kasbah Oudaya, Mausoléu Mohamed V e Torre Hassan.
Jantar 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 romanas de Volubilis. Jantar e hospedagem
em Fez.

Hotéis Previstos

(Ou similares)

Cidade

Casablanca
Rabat
Fez
Marraquexe

Café da manhã. Dia dedicado à exploração da capital espiritual 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
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. Almoço no hotel. À tarde exploração da Praça Djemaa El Fna e dos seus souks, lugar de contínuo entretenimento. Jantar típico com espectáculo. Hospedagem.

8º Dia – Marraquexe / Casablanca

Café da manhã. Visitas ao Jardim Majorelle, de influência francesa. e ao Museu Yves Saint Laurent. À tarde viagem de regresso para Casablanca. Jantar e hospedagem.

9º Dia – Casablanca / Brasil

Café da manhã . (quarto disponível até às 12h00) traslado
ao aeroporto. Fim dos nossos serviços.

4*

5*

Premium

Barcelo / Novotel / Onomo
Farah / Le Rive / Le Belere
Barcelo Medina / Zalagh Parc Palace
Atlas Asni

Le Sheraton
Farah
Palais Medina
Atlas Medina & Spa

Sofitel La Tour Blance
Sofitel Jardins de Roses
Marriott Jnan Palace
Movenpick Mansour Eddahbi

Preços por pessoa

(Em Euros):

Categoria
Época

Baixa

4*
Média

Alta

Baixa

5*
Média

Alta

Baixa

Duplo
Single

635€
864€

707€
964€

764€
1.021€

850€
1.157€

907€
1.243€

979€
1.314€

1.579€
2.279€

Suplemento datas Laranja (todas as categorias/épocas) 35€
Supl. 5 almoços – 60€

8

5º Dia – Fez

Premium
Média
1.621€
2.350€

Alta
1.693€
2.479€
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Desde

1.085€
12

Di a s
ref: Lus-007
11 Refeições

Fez

MARROCOS – TESOUROS IMPERIAIS E AREIAS DO DESERTO
Casablanca

1N

Rabat

1N

Méknes / Fez

Guias Locais

Itinerário:

falando Espanhol

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 passageiros 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 Mohamed V, área residencial de Anfa e Mesquita Hassan II (exterior). Saída para Rabat, capital administrativa e Cidade
Imperial Branca. Visita panorâmica: Palácio Real (Mechouar),
Kasbah Oudaya, Mausoléu Mohamed V e Torre Hassan. Jantar 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 romanas de Volubilis. Jantar e hospedagem em Fez.

5º Dia – Fez

2N

Marraquexe

4N

Ouarzazate

1N

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. Almoço no
hotel. À tarde exploração da Praça Djemaa El Fna e dos seus
souks, lugar de contínuo entretenimento. Jantar típico com
espectáculo. 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 Benhadou, cenário de vários filmes. Por último parada junto ao Kasbah 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.

Café da manhã. Dia dedicado à exploração da capital espiritual 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.

11º Dia – Zagora / Marraquexe

6º Dia – Fez / Beni Mellal / Marraquexe

Café da manhã . (quarto disponível até às 12h00) traslado
ao aeroporto.

Café da manhã. Saída para Marraquexe, atravessando a região
do Atlas, e passando pelas aldeias berberes de Immouzeur de

Hotéis Previstos
Cidade

(Ou similares)

Casablanca
Rabat
Fez
Marraquexe
Ouarzazate
Zagora

Preços por pessoa
Categoria
Época

Duplo
Single

Café da manhã. Viagem de regresso a Marraquexe, via Ouarzazate, Agdz e através das montanhas do Anti-Atlas e do desfiladeiro Tizn Tickha. Jantar e hospedagem.

12º Dia – Marraquexe / Brasil
Fim dos nossos serviços.

4*

5*

Barcelo / Novotel / Onomo
Farah / Le Rive / Le Belere
Barcelo Medina / Zalagh Parc Palace
Atlas Asni
Kenzi Azghor
Acampamento “Bivouac” (standard)

Le Sheraton
Farah
Palais Medina
Atlas Medina & Spa
Berbere Palace
Acampamento “Bivouac” (deluxe)

(Em Euros):

Baixa

4*
Média

Alta

Baixa

5*
Média

Alta

1.085€
1.400€

1.200€
1.571€

1.314€
1.686€

1.543€
1.979€

1.643€
2.136€

1.736€
2.229€

Supl. 8 almoços – 100€
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Zagora

1N

Datas de
chegada a Casablanca:

Sábados 2020
(Mínimo 2 Participantes)

Janeiro
Época Baixa 04,11,18,25
+ 06,13,20 Junho
01,08,15,22 Fevereiro
+ 30 Maio + 27 Junho
Época
+ 04,11,18,25 Julho
Média
+ 01,08,15,22,29 Agosto
+ 05,12,19 Setembro
29 Fevereiro
+ 07,14,21,28 Março
+ 04,11,18, 25 Abril
Época Alta + 02,09,16,23 Maio
+ 26 Setembro
+ 03,10,17,24, 31
Outubro

Incluso:

• 10 noites de hospedagem nos hotéis
seleccionados com café da manhã;
•C
 ircuito com guia acompanhante em
língua espanhola;
• 11 refeições;
• Traslados de chegada e saída;

Não incluso:

• Passagens aéreas
• Bebidas às Refeições
• Gratificações;
• Tudo o que não esteja incluído no programa.

Suplemento datas Laranja
Todas
35 €
Marraquexe
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Médio Oriente e África

Roteiro:

Desde

$730
8

Di a s
ref: LUS – 009
2 refeições

Kruger Park

MARAVILHAS DA ÁFRICA DO SUL
Roteiro:

Joanesburgo

1N

Datas de
chegada a Joanesburgo:

2ªs de Janeiro a Outubro 2020
(Mínimo 2 Participantes)

Incluso:

• 6 ou 8 noites de hospedagem nos hotéis
seleccionados com café da manhã;
• V isitas com guias locais de língua portuguesa (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 programa

Kruger Park

2N

Pretória / Cidade do Cabo

3N

1º Dia – Brasil / Joanesburgo

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

2º Dia – Joanesburgo

5º Dia – Mpubalanga / Pretória /
Joanesburgo / Cidade do Cabo

Itinerário:

Guias Locais
falando Português

Voo regular com destino a Joanesburgo. Noite e refeição a bordo.

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

Traslado de Joanesburgo para Sun City. Cidade com uma arquitetura arrojada, foi construída num vale das montanhas Pilanesberg e é a verdadeia Las Vegas africana. Hospedagem.

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.

2º Dia – Sun City

3º Dia – Sun City / Joanesburgo

Pré ou Pós Extensão a Sun City

(Ou similares)

Fim dos nossos serviços.

Café da manhã. Traslado de regresso a Joanesburgo.

Fim dos nossos serviços.

Classic 4*

Superior 4*

Deluxe 4*

5*

Joanesburgo

Signature Lux Sandton
Destiny Lodge

The Maslow
Stille Woning /
Hulala Lodge
Fountains / Holiday Inn
Soho

The Maslow
Stille Woning /
Hulala Lodge
The Onyx
-

Michelangelo Sandton

Mpubalanga
Cidade do Cabo
Sun City

Médio Oriente e África

8º Dia – Cidade do Cabo / Brasil

1º Dia – Joanesburgo / Sun City

Localização

10

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.
Café da manhã . Traslado ao aeroporto (quarto disponível
até às 12h00).

Hotéis Previstos

• 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 Jardim e/ou Cataratas Victoria – consulte-nos

6º e 7º Dia – Cidade do Cabo

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

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

Notas importantes:

Café da manhã. Saída com destino a Pretória e tour panorâmico da capital admnistrativa do país. Vôo para a Cidade do
Cabo (não incluso, hora recomendada do vôo entre as 19h0020h00). Traslado ao hotel. Hospedagem.

Fountains / Holiday Inn
-

Preços por pessoa
Categoria
Classic 4*
Superior 4*
Deluxe 4*
5*

(Em USD):

Datas

Jan-Out

Duplo

Programa Base
Supl.single

$730
$793
$886
$1.079

$200
$257
$379
$557

Nut Grove Manor
Pepper Club
The Palace

Extensão a Sun City
Duplo
Supl.single
$586
$743

$271
$371

Grandes Destinos & Exóticos 2020/2021

Desde

$1.415
11

Di a s
ref: Lus-LAF
5 Refeições

Kruger Park

LENDAS DA ÁFRICA DO SUL – KRUGER E PILANESBERG
Joanesburgo

2N

Kruger Park

3N

falando Português ou Inglês

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. 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

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 Joanesburgo (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.

Dia inteiro no Kruger Park. Em veículo aberto 4x4 poderá observar 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 girafas, antílopes, veados, chitas, hienas, crocodilos, hipopótamos
e macacos. Jantar e hospedagem no lodge em Mpubalanga.

9º Dia (– Parque Nacional Pilanesberg

5º Dia – Mpubalanga / Pretória /
Joanesburgo / Cidade do Cabo

11º Dia – Joanesburgo / Brasil

Café da manhã. Saída com destino a Pretória e tour panorâmico

Hotéis Previstos
Localização

Joanesburgo
Mpubalanga
Cidade do Cabo
Pilanesberg
Categoria

Classic 4*
Superior 4*
5*

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.
Café da manhã . (quarto disponível até às 12h00) traslado
ao aeroporto. Fim dos nossos serviços.

(Ou similares)

Preços por pessoa

Pilanesberg

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.

Guias Locais

Itinerário:

Pretória / Cidade do Cabo

2N

Classic 4*

Superior 4*

5*

Signature Lux Sandton
Destiny Lodge
Fountains
Black Rhino Game Lodge

The Maslow
Stille Woning
Holiday Inn CPT
Black Rhino Game Lodge

Michelangelo Sandton
Nut Grove Manor
Pepper Club
Ivory Tree Game Lodge

(Em USD):

Datas

Duplo

Supl.single

Jan-Out

$1.415
$1.570
$2.070

$500
$564
$929

Grandes Destinos & Exóticos 2020/2021

2N

Datas de
chegada a Joanesburgo:

(Mínimo 2 Participantes)
2020
Janeiro: 06;
Fevereiro: 17;
Março: 09;
Abril: 20;
Maio: 11;
Junho: 08;
Julho: 13,27;
Agosto: 17,31;
Setembro: 07,21;
Outubro: 12,26.

Incluso:

• 9 noites de hospedagem nos hotéis seleccionados com café da manhã;
• Visitas com guias locais de língua espanhola/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 programa

Notas importantes:

• Obrigatória vacina da febre amarela.
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Médio Oriente e África

Roteiro:

Desde

2.215€
10

Di a s
ref: LUS – DOC
6 refeições

Delta do Okavango

DELTA DO OKAVANGO E CATARATAS VICTORIA
Roteiro:

Windhoek 1N Kalahari

Datas de
chegada a Windhoek:

(Mínimo 5 Participantes)
2020
Janeiro: 27;
Fevereiro: 10,27;
Março: 12,29;
Abril: 12,29;
Maio: 13,30;
Junho: 13,30;
Julho: 14,31;
Agosto: 14,31;
Setembro: 14;
Outubro: 01;
Novembro: 14;
Dezembro: 18.

Incluso:

• 8 noites de hospedagem nos lodges seleccionados com café da manhã;
• Transporte em veículo Safari Premium
Overland;
• Tour leader acompanhante e guias locais
durante as actividades (todos de língua
inglesa);
• 6 refeições;
• Entradas nos parques nacionais;
• Traslados de chegada e saída;
• Assistência pelos nossos representantes
locais;

Não incluso:

Médio Oriente e África

• Passagens aéreas;
• Bebidas às refeições;
• Visto para o Zimbabwe;
• Taxas locais;
• Gratificações (opcionais, valores sugeridos
3€ a 5€ por dia para o guia e staff do camião
e 1€ por dia para lodges e acampamentos)
• Tudo o que não esteja incluído no programa

Notas importantes:

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 endémicas (ou que fizeram trânsito nos últimos 10 meses);
recomendada a profilaxia da malária e o uso de repelente
de insectos; 3) Não são permitidos menores de 18 anos
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1N

Delta do Okavango

2N

Elephant Sands 1N Chobe 1N Cataratas Victoria 2N

Itinerário:

Guias Locais

6º Dia – Maun / Elephant Sands

1º Dia – Brasil / Windhoek

Voo regular com destino a Windhoek. Noite e refeições a
bordo.

Café da manhã. Saída para o Elephant Sands, perto da vila de
Nata, no Botswana. Este é famoso pelos seus watering holes
(poços de água). Aqui vai, provavelmente, ter a oportunidade de
avistar os animais mais de perto que atravessam o parque à
procura de água fresca. Jantar e hospedagem.

2º Dia – Windhoek

7º Dia – Elephant Sands / Chobe River (Kasane)

3º Dia – Windhoek / Ghanzi

8º Dia – Chobe River (Kasane) / Victoria Falls

falando Inglês

Chegada, assistência e traslado ao hotel (quarto disponível após
as 14h00). Resto da tarde livre para explorar a cidade, como a exposição dos meteoritos de Gibeon no Post Street Mall, a Igreja de
Cristo e outros edifícios históricos. Às 18h00 encontro com o tour
leader no hotel. Hospedagem.
Café da manhã. Saída bem cedo para uma longa viagem
com destino ao Kalahari, no Botswana. Chegada a Ghanzi,
onde vive o povo San (busquímanos), ansiosos por receber
os visitantes e lhes mostrar o seu mundo quase esquecido.
À noite (opcionalmente, custo extra), pode desfrutar de um
ritual de dança antigo realizado ao redor de uma fogueira.
Se a noite estiver clara, aprecie o céu cintilante estrelado
pelo qual Ghanzi é famosa. Jantar e hospedagem.

4º Dia – Ghanzi / Maun

Café da manhã. Desfrute de um passeio com os San para conhecer as suas habilidades e sobrevivência que têm passado de
geração em geração. Partida com destino a Maun, a 5ª maior cidade do Botswana. Tempo livre no lodge. Opcionalmente (custo
extra), passeio de avioneta para uma vista panorâmica do Delta
do Okavango: terá uma ideia da magnitude desta enorme mistura de terra e água com o seu intrincado sistema de canais e
ilhas, e observar as famílias de elefantes, girafas e manadas de
búfalos e hipopótamos. Jantar e hospedagem.

5º Dia – Maun (Delta do Okavango)

Café da manhã. Exploração do Delta do Okavango num
mokoro (a mesma forma utilizada pelo povo local): canoa
tradicional de dug-out para duas pessoas; seu motor é um ser
humano chamado “poler”. O traslado até à “polling station” é
feito em barco motorizado ou em veículo 4×4, dependendo do
nível de água do Delta. E desde aqui começa a tranquila viagem
em mokoro no Delta do Okavango. Ao deslizar nestas águas
vai ter inúmeras oportunidades para tirar impressionantes
fotografias. Parada numa das ilhas para almoço e caminhada.
Jantar e hospedagem em Maun. Nota: no caso que o nível
das águas do Delta esteja muito baixo, o passeio em Mokoro é
substituído por um passeio em veículo aberto 4x4 na Reserva de
Moremi.

Café da manhã. Partida para a pequena cidade de Kasane junto
ao Parque Nacional de Chobe e ao rio Chobe. À tarde, cruzeiro
para observar a vida selvagem nas margens do rio: elefantes,
búfalos, kudu, bushbuck, hipopótamos e várias espécies de
aves. Jantar e hospedagem.
Café da manhã. Travessia para o Zimbabwe e viagem até as
magníficas Cataratas Vitória, uma das Sete Maravilhas Naturais do Mundo. As cataratas, com 1,7Km de extensão e que
no seu ponto mais alto atinge os 108m, são um espectáculo
natural extraordinário alimentado pelas águas do rio Zambeze,
formando uma fronteira natural entre a Zâmbia e o Zimbabwe.
Hospedagem.

9º Dia – Victoria Falls

Dia livre para desfrutar da beleza deste magnífico local. Pode
experimentar (opcionalmente, custo extra) algumas das actividades que a área oferece: bungee jumping, rafting; cruzeiro no
rio Zambezi, passeio de helicóptero. Hospedagem.

10º Dia – Victoria Falls / Brasil

Café da manhã . Traslado ao aeroporto (quarto disponível
até às 12h00). Fim dos nossos serviços.

Lodges Previstos

(Ou similares)

Localização

Lodge

Windhoek
Ghanzi
Maun
Elephant Sands
Kasane
Victoria Falls

Safari Hotel***
Trail Blazers
Island Safari Lodge
Elephant Sands
Thebe River Lodge
Shearwater Village

Preços por pessoa
Datas

Jan-Dez

(Em Euros):

Duplo

Supl.single

2.215 €

386 €

Grandes Destinos & Exóticos 2020/2021

Desde

2.180€
8

Di a s
ref: Lus-QSK
10 Refeições

Maasai Mara

QUÉNIA – SAFARI KIRABU
Nairobi

1N

Maasai Mara

2N

Lago Nakuru

1º Dia – Brasil / Nairobi

Voo regular com destino a Nairobi. Noite e refeições a
bordo.

2º Dia – Nairobi

6º Dia – Lago Nakuru / Lago Naivasha / Amboseli

Chegada, assistência e traslado ao hotel (quarto disponível após
as 14h00). Hospedagem.

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, dependendo das condições da estrada). Jantar e hospedagem.

3º Dia – Nairobi / Maasai Mara

Café da manhã. Manhã bem cedo saída para o Parque Nacional Maasai Mara, a continuação do ecossistema do Serengeti 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.

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). 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.
Localização

(Ou similares)

Nairobi
Maasai Mara
Lago Nakuru
Amboseli

Preços por pessoa
Categoria

3ªs e 5ªs

Domingos

8º Dia – Amboseli / Nairobi / Brasil

Café da manhã .Viagem para Nairobi. Tempo livre conforme
a hora do seu vôo. Fim dos nossos serviços.

Chegada às 3ªs e 5ªs

Chegada aos Domingos

Safari Park Hotel
Mara Sopa Lodge
Lake Nakuru Sopa Lodge
Amboseli Sopa Lodge

Eka Hotel
Keekorok Lodge
Lake Nakuru Lodge
Ol Tukai Lodge

(Em Euros):

Datas

Duplo

Supl.single

Jan-Mar +Nov-15Dez
Abr-25Jun
26Jun-Out
Jan-Fev
Mar
Abr-21Jun
28Jun-Out
Nov-13Dez

2.336 €
2.180 €
2.450 €
2.493 €
2.436 €
2.271 €
2.686 €
2.357 €

386 €
114 €
464 €
543 €
493 €
207 €
657 €
350 €

Supl. pessoa / noite 10 a 23 Abril: 72€

2N

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.

falando Inglês

Lodges Previstos

Lago Naivasha / Amboseli

5º Dia – Maasai Mara / Lago Nakuru

Guias Locais

Itinerário:

1N

Grandes Destinos & Exóticos 2020/2021

Datas de
chegada a Nairobi:

3ªs, 5ªs e Domingos de 3 de Janeiro a 15 de
Dezembro 2020
(Mínimo 2 Participantes)

Incluso:

• 6 noites de hospedagem nos lodges seleccionados 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 safaris;
• 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 $10.00 por pessoa e por dia) e pessoal dos hotéis/lodges (USD$ 2.00 a $4.00
por pessoa e por dia)
• Tudo o que não esteja incluído no programa

Notas importantes:

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 endémicas (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
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Médio Oriente e África

Roteiro:

Desde

2.800€
8

Di a s

10 refeições

Serengeti

TANZÂNIA FANTÁSTICA
Roteiro:

Arusha

1N

Lago Manyara

Datas de
chegada a Arusha:

(Mínimo 2 Participantes)
Sextas e Domingos de 10 de Janeiro a 13
de Dezembro 2020

Incluso:

• 6 noites de hospedagem nos lodges seleccionados com café da manhã;
• T ransporte partilhado em veículo de safari
com guia-motorista em língua inglesa;
• 10 refeições;
• Entradas nos parques nacionais;
• Garrafa de água mineral durante os safaris;
• Traslados de chegada e saída;
• Assistência pelos nossos representantes
locais;

Não incluso:

Médio Oriente e África

• 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

Notas importantes:

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 endémicas (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.
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1N

Serengeti

2N

Ngorongoro

Itinerário:

NOVIDADE 2020/21

1N

Guias Locais
falando Inglês

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 deslumbrantes 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 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 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 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 vulcão 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 passado 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.

Lodges Previstos

(Ou similares)

Localização

Lodge

Arusha
Lago Manyara
Serengeti
Ngorongoro

Serena Lodge
Serena Lodge
Serena Lodge
Serena Lodge

Preços por pessoa
Datas

Jan-Fev + 26Jun-Out
Mar + Nov-Dez
Abr-24Mai
29Mai-21Jun

(Em Euros):

Duplo

Supl.single

4.107 €
3.150 €
2.800 €
3.821 €

486 €
307 €
0€
407 €

Supl. pessoa / noite 10 a 13 Abril: 65€ em dbl e 135€ em sgl

Grandes Destinos & Exóticos 2020/2021

Desde

2.930€
12

Di a s

20 Refeições

Deserto do Namibe

IMPRESSÕES DA NAMÍBIA
Otjiwarongo 1N Etosha 3N Damaraland / Palmwag 1N Twyfelfontein 1N Swakopmund 2N Wallis Bay / Deserto do Namibe

Itinerário:

Guias Locais

falando Inglês e Espanhol

1º Dia – Brasil / Windhoek

Voo regular com destino a Windhoek. Noite e refeições a
bordo.

2º Dia – Windhoek / Otjiwarongo

Chegada a Windhoek. Recepção e partida para Otjiwarongo. Chegada ao lodge ao final da tarde. Jantar e hospedagem. Nota: vôo
tem que chegar antes das 13h00 de Abril a Agosto e antes das 14h00
de Setembro a Março.

3º Dia – Otjiwarongo/ Etosha (Região Leste)

Café da manhã. Visita do CCF (centro de conservação da
chita). Partida rumo ao Parque Nacional Etosha, uma das
mais preservadas visões da vida silvestre na Namíbia com
mais de 20.000 km². Chegada ao lodge nas proximidades
do parque e almoço. À tarde partida para um primeiro safari dentro do Etosha. Jantar e hospedagem.

ária em estilo colonial alemão situada ao norte do deserto da
Namíbia. Jantar em restaurante local. Hospedagem.

9º Dia – Swakopmund / Walvis Bay / Swakopmund

Café da manhã. Saída com destino a Walvis Bay, principal porto
da Namíbia. Passeio de barco em busca de golfinhos e leões-marinhos, bem como várias espécies de aves. Almoço a bordo. Tarde
livre em Swakopmund. Jantar em restaurante local. Hospedagem.
Café da manhã. Visita a uma aldeia local. Saída para o Desfiladeiro
Kuiseb, que delimita as imensas planícies pedregosas do norte
com o mar arenoso do Deserto do Namibe no sul. Cruzamento no
Namib Nauklauft. Almoço. Chegada ao lodge e passeio em 4x4 ao
pôr-do-sol. Jantar e hospedagem.

11º Dia – Deserto da Namíbia

4º Dia – Etosha (Região Leste e Centro)

Café da manhã. Dia inteiro descobrindo o Etosha, região onde
podemos encontrar 114 espécies de mamíferos e 340 variedades de aves. Almoço num dos acampamentos de parque. Regresso ao lodge ao pôr-do-sol. Jantar e hospedagem.

5º Dia – Etosha (Região Centro e Sul)

12º Dia – Deserto da Namíbia / Windhoek / Brasil

6º Dia – Etosha / Palmwag (Damaraland)

Café da manhã. Partida bem cedo para a região de Damaraland
em direcção a Palmwag. Ao longo do caminho, visita a uma aldeia himba típica da Namíbia. Almoço. Chegada ao lodge e curta
caminhada em redor. Jantar e hospedagem.

7º Dia – Palmwag / Twyfelfontein

Café da manhã. Safari pela região isolada de Twyfelfontein e
pelo rio Aba-Huab em busca dos elefantes do deserto. Almoço
pic-nic (box lunch). Visita ao Museu Vivo da Damara para descobrir esta a cultura. Esta aldeia caçador-colectores é uma das
mais antigas do país. Jantar e hospedagem em acampamento
para uma experiência incomum em contacto com a natureza.

8º Dia – Twyfelfontein / Swakopmund

Café da manhã buffet. Visita de Twyfelfontein e suas pinturas
rupestres, bem como a Montanha Queimada e a área chamada
de “tubos de órgãos”. Saída em direcção à costa, avistando o
Brandberg, a montanha mais alta da Namíbia. Almoço animado
por cantores tradicionais. Continuação para Swakopmund, a
segunda cidade mais importante do país, uma estação balne-

NOVIDADE 2020/21

Datas de
chegada a Windhoek:

(Mínimo 2 Participantes)
2020
Fevereiro: 23;
Abril: 19;
Junho: 07;
Setembro: 06.

10º Dia – Swakopmund / Deserto da Namíbia

Café da manhã. Saída para ver o sol nascer e desfrutar das cores
do deserto da Namíbia, um dos mais antigos do planeta com as
dunas mais altas do mundo. Descobriremos Dead Vlei em Sossusvlei, um lugar de uma espectacular beleza onde o tempo parece
ter parado. Almoço no Sossusvlei Lodge. À tarde visita Desfiladeiro Sesriem, localizado no rio Tsauchab e com uma profundidade
de 30m. No seu exterior, a paisagem atormentada de repente se
transforma em uma planície uniforme pontilhada com ilhotas descascadas no meio de um deserto de areia. Jantar e hospedagem.

Café da manhã. Novo dia dedicado ao Etosha, rumando
em direcção a Okaukuejo, na parte sul da região. Almoço no
parque. Jantar e hospedagem.

2N

Partida bem cedo com café da manhã em rota. Retorno a
Windhoek, pela cordilheira de Khomashochland. Almoço. Chegada
a Windhoek e traslado ao aeroporto. Nota: vôo tem que partir depois
das 14h00 de Abril a Agosto e depois das 15h00 de Setembro a Março

Fim dos nossos serviços.

Alojamento Previsto 3*

Alojamento

Otjiwarongo
Etosha
Etosha – Okaukuejo
Palmwag
Twyfelfontein
Swakopmund
Deserto

Village Boutique Hotel
Mokuti Lodge
Okaukuejo Rest Camp
Palmwag Lodge
Kehi Yovikamba Tented Camp
Bon Hotel
Namib Desert Lodge

Datas

Fev-Abr+Set
Jun

Grandes Destinos & Exóticos 2020/2021

Não incluso:

• Passagens aéreas;
• Bebidas às refeições;
• Tudo o que não esteja incluído no programa

(Ou similares)

Localização

Preços por pessoa

Incluso:

• 10 noites de hospedagem nos lodges seleccionados com café da manhã;
• Circuito em veículo 4x4 acompanhado
por guia/motorista multilingue (inglês e
espanhol);
• 20 refeições;
• Entradas nos parques e reservas mencionados no roteiro;
• Traslados de chegada e saída;
• Bagageiros nos lodges;
• Gratificações;
• Assistência pelos nossos representantes
locais;

(Em Euros):

Duplo

Supl.single

3.186 €
2.930 €

514 €
514 €
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Médio Oriente e África

Roteiro:

Desde

$665
6

Di a s
ref: LUS – 010
1 refeição

Dubai

EMIRADOS ÁRABES – DUBAI E ABU DHABI
Roteiro:

Dubai

5N

Abu Dhabi / Deserto

Datas de
chegada ao Dubai:

Diárias de Fevereiro a Dezembro de 2020
Notas: o itinerário altera conforme o dia
da chegada; este itinerário corresponde à
chegada ao Domingo

Incluso:

• 5 noites de hospedagem nos hotéis seleccionados com café da manhã;
• Visitas a Dubai e Abu Dhabi com guias
locais de língua portuguesa;
• Entrada no Burj Khalifa (124º andar);
• Safari e jantar no deserto em veículo 4x4
com motorista de língua inglesa, com
consumo ilimitado de bebidas selecionadas (bebidas alcoólicas incluídas);
• Traslados de chegada e saída;
• Assistência pelos nossos representantes
locais;

Não incluso:

• Passagens aéreas;
• Taxas municipais (city tax);
• Bebidas na MP;
• Tudo o que não esteja incluído no programa

Suplementos opcionais para o 3º dia:

• Ferrari World (bronze pass) $59
• Warner Bros (bronze pass) $59
• Yas Waterworld (bronze pass) $59
• T he Louvre Abu Dhabi - $17 (neto de comissão)

Médio Oriente e África

Notas importantes:

• Preços não são válidos para eventos e congressos
locais cujas datas não foram informadas até à edição
deste catálogo, e para semanas de Natal e Reveillon
• Preços de Novembro e Dezembro a reconfirmar

falando Português

1º Dia – Brasil / Dubai

Voo regular com destino ao Dubai. Chegada e traslado ao
hotel (quarto disponível após às 14h00). Hospedagem.

2º Dia – Dubai (2ªs, 4ªs e Sábados)

Café da manhã. Descubra uma das cidades com mais glamour do Golfo Pérsico com um tour de dia completo: Dubai Marina com passeio de barco (20m); Palm Jumeirah,
passando pelo Atlantis The Palm; área residencial Jumeirah
Beach com parada para foto no Hotel Burj Al Arab. Tempo livre no Dubai Mall. À tarde percurso através da “Beach Road”,
para visitas do exterior da Mesquita Jumeirah e do Palácio
Presidential Zabeel; entrada no Museu do Dubai na fortaleza
de Al-Fahidi; travessia numa típica “abra” através do Creek
para o destino final: os souks do ouro e das especiarias. Hospedagem.

3º Dia – Dubai / Abu Dhabi / Dubai (3ªs, 5ªs e Domingos)
Café da manhã. Tour a Abu Dhabi. Uma viagem de cerca de 2h por uma estrada costeira leva-o à maior cidade
e capital dos Emirados Árabes Unidos. Visita à Grande
Mesquita Sheikh Zayed, uma das maiores do mundo que
pode acomodar até 30.000 pessoas. Parada para foto em
Wahat Al Karama e percurso panorâmico pela Corniche. À

Preços por pessoa

(Em USD):

Hotel (tipo de
quarto)

Localização

Citymax Al Barsha
at the Mall***
(standard)

Al Barsha

Doubletree by
Hilton**** (guest)
Four Points by Sheraton
Sheik Zayed
Road**** (classic)
JW Marriott
Marquis*****
(deluxe)

16

Guias Locais

Itinerário:

Datas

Fev-Abr + 26Set-Out
Mai-25Set
Nov-Dez
Fev-Abr + 1-10Out
1-28Mai
29Mai-26Ago
Al Barsha
27Ago-25Set
11-31Out
Fev-Mar
1-23Abr + 26Set-Out
SZR
24Abr-25Set
Nov-Dez
Fev-22Abr
23Abr-17Mai+16Jun-26Ago
Business
18Mai-15Jun
Bay
27Ago-25Set
26Set-Dez

tarde, tempo livre no Yas Mall. Se preferir, em vez do Yas
Mall, e com suplemento adicional, poderá visitar uma das
seguintes atrações: Ferrari World, Warner Bros Park, Yas
Waterworld ou Museu do Louvre. Dhabi. Retorno ao Dubai.
Hospedagem.

4º Dia – Dubai

Café da manhã. Manhã livre. À tarde uma aventura que
não esquecerá. Jornada através das dunas do deserto em
veículo 4x4. Observação do pôr-do-sol e traslado para o
acampamento. Um banquete de carnes grelhadas, saladas,
doces árabes e bebidas selecionadas será servido enquanto assite a um espectáculo de danças tradicionais e dança
do ventre. Poderá ainda pintar as mãos com desing Henna
e andar de camelo. Hospedagem. Nota: esta excursão não
leva guia.

5º Dia – Dubai

Café da manhã. Dia livre para compras. Durante este dia, usufrua do
bilhete “At The Top” que incluímos para a subida ao ao 124º andar
da Burj Khalifa, a torre ícone do Médio Oriente, de onde terá uma
espectacular vista de 360º do emirado (deslocação por conta própria). Hospedagem.

6º Dia – Dubai / Brasil

Café da manhã . (quarto disponível até às 12h00) traslado
ao aeroporto. Fim dos nossos serviços.
5 noites
Duplo
Single

Noite extra
Duplo Single

$784
$665
$799
$979
$781
$831
$880
$1.325
$1.098
$944
$738
$967
$1.166
$886
$1.013
$1.141
$1.395

$61
$37
$64
$100
$60
$70
$80
$169
$124
$93
$52
$97
$137
$81
$107
$132
$183

$1.088
$851
$1.119
$1.473
$1.078
$1.177
$1.275
$2.165
$1.716
$1.407
$995
$1.454
$1.851
$1.293
$1.547
$1.801
$2.309

$122
$74
$128
$199
$120
$139
$159
$337
$247
$185
$103
$195
$274
$163
$213
$264
$366

Sup.MP /
noite
$20
$20
$21
$31
$31
$31
$31
$31
$31
$31
$23
$33
$47
$47
$47
$47
$47

Grandes Destinos & Exóticos 2020/2021

Desde

2.100$
11

Di a s

7 Refeições
Dubai

EMIRADOS ÁRABES E SULTANATO DE OMÃ
Roteiro:

Muscat

2N

Jabrin / Al Hamra / Nizwa
Guias Locais

Itinerário:

falando Português

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 portuguesas 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 (exterior). Almoço em restaurante local ou pic-nic (box lunch). Continuação 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.

5º Dia – Nizwa / Birkat Al Mauz / Deserto de Wahiba

Café da manhã. Visita à fortaleza de Nizwa com sua imponente 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 contemplar 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.

Hotéis Previstos
Muscat
Wahiba
Nizwa
Sur
Dubai

(Ou similares)

Standard
Superior

1N

Sur

1N

Quriyat / Dubai

4N

Abu Dhabi

Datas de
chegada a Muscat:

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, protegidas pelas altas montanhas. Almoço pic-nic (box lunch). Prosseguimento para Bimah Sinkhole, uma cratera de 100m de diâmetro 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 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
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). 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.

9º Dia - Dubai

Café da manhã. De manhã, 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 folclore 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 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 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 aeroporto. Fim dos nossos serviços.

Categoria Standard

NOVIDADE 2020/21

(Mínimo 2 Participantes)
2020
Janeiro: 13,27;
Fevereiro: 10,17,24;
Março: 16,30;
Abril: 06,13;
Junho: 01,15;
Julho: 13;
Agosto: 17;
Setembro: 14,28;
Outubro: 19,26;
Novembro: 09,23;
Dezembro: 21,28.

Incluso:

• Passagem aérea Muscat / Dubai em
classe económica (1 bagagem de porão
20kgs);
• 9 noites de hospedagem nos hotéis seleccionados com café da manhã;
• Visitas com guias locais em língua espanhola*;
• 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

Notas importantes:

• A visita às tartarugas em Ras Al Jinz é guiada em língua inglesa;

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

• D atas e preços de Novembro a reconfirmar
• Jantares obrigatórios de Reveillon – consulte-nos

Categoria Superior

Muscat Holiday**** / Ramada****
Grand Millenium*****
Arabian Oryx Camp
Desert Nights Camp
Al Diyar*** / Falaj Daris***
Golden Tulip****
Sur Beach***
Sur Plaza***
Metropolitan**** / Hilton Garden Inn**** / Mall of Emirates**** Media Rotana***** / Elite Byblos*****

Preços por pessoa
Categoria

Wahiba

(Em USD):

Datas

Duplo

Supl.single

Jan-Abr+28Set-Nov
Mai-14Set
21-28Dez
Jan-Abr+28Set-Nov
Mai-14Set
21-28Dez

$2.493
$2.100
$2.807
$2.936
$2.364
$3.329

$893
$850
$921
$1.100
$986
$1.157

Suplementos obrigatórios para datas de eventos no Dubai quarto/noite 4*: $122, 5* $143
(26-31Jan + 15-20Feb + 27Set-1Out + Airshow e Big 5 datas em Novembro a reconfirmar + 26Dez-03Jan21)

Grandes Destinos & Exóticos 2020/2021

Muscat
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Médio Oriente e África

Localização

1N

Desde

995€
10

Di a s

7 refeições

Isfahan

IRÃ – PÉRSIA ANTIGA
Roteiro:

Teerã

2N

Kashán / Isfahan

Datas de
chegada a Teerã:

Yazd

1N

Persépolis / Shiraz

falando Espanhol

1º Dia – Brasil / Teerã

Voo regular com destino a Teerã. Noite a bordo.

Chegada, assistência e traslado ao hotel. Hospedagem.

3º Dia – Teerã

Café da manhã. Visita à capital (almoço incluído) destacando a Torre Azadi que comemora os 2500 anos do Império Persa; o Museu
Nacional; e o Palácio de Golestão, residência real, com uma esplêndida sala de recepção repleta de espelhos, galerias e aposentos reais representativos da arte do Irã do séc.XIX. Hospedagem.

4º Dia – Teerã / Kashán / Abyaneh / Isfahan

Não incluso:

• Passagens aéreas internacionais;
• Gratificações;
• Visto;
• Tudo o que não esteja incluído no programa

Pontes Khaju e Si-o-se Pol, luxuosamente decoradas; ao bairro
arménio com a Catedral de Vank e ao Museu de Música de Isfahan, que documenta milhares de anos de instrumentos. Visita a um forno de pão tradicional iraniano. Hospedagem.

7º Dia – Isfahan / Yazd

2º Dia – Teerã

Incluso:

NOVIDADE 2020/21

2N

Guias Acompanhante

Itinerário:

(Mínimo 2 Participantes)
2020
Abril: 04;
Maio: 16;
Junho: 06,20;
Julho: 04,18;
Agosto: 01,15,30;
Setembro: 05,19;
Outubro: 18;
Dezembro: 26.

z

3N

Café da manhã. Saída para Kashán, cidade com mais de 6000 anos
de história famosa pelas suas magníficas mansões. Visita ao Jardim
Bioclimático, 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.
Continuação até Abyaneh, de tons avermelhados conhecida como o
Museu Vermelho do Irã. Almoço incluído. Hospedagem em Isfahan.

5º Dia – Isfahan

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; à Torre do Silêncio, situada no topo das colinas dos
arredores abandonada desde os anos 60; e a Zoorkhaneh, um sistema tradicional de atletismo originalmente utilizado para treinar
guerreiros no Irã e territórios adjacentes. Passeio pelo bairro de
Fahadan, o centro histórico de Yazd. Almoço incluído. Hospedagem.

8º Dia – Yazd / Persépolis / Shiraz

Café da manhã. Viagem para Shiraz. Em rota, visita a Persépolis, 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 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. Hospedagem.

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 Mesquita Nasirol-Mulk; ao Museu Narenjestan, um pavilhão ricamente decorado; ao Mausoléu Ali ibn Hamzeh; e ao Bazar Vakil.
Jantar no Restaurante Shapuri Palace Garden. Hospedagem.

6º Dia – Isfahan

10º Dia – Shiraz / Brasil

Café da manhã. Disfrutaremos de outro tour pela cidade com
almoço: Mesquita Jami, jóia do período islâmico; às famosas

Opção com Kerman

Café da manhã . Traslado ao aeroporto (quarto disponível
até às 12h00). Fim dos nossos serviços.

13 Dias

10º Dia – Shiraz

Café da manhã. Viagem para Kerman, visitando em rota o Palácio 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 curioso 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, localizado num encantor jardim cheio de armonia e o mais esplêndido
monumento islâmico do Irão fora de Isfahan. Hospedagem

Médio Oriente e África

Hotéis Previstos
Localização

Shiraz
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Teerã
Isfahan
Yazd
Shiraz
Kerman
Teerã (aeroporto)

(Ou similares)

Desde 1.445€

13º Dia – Teerã / Brasil

Café da manhã. Traslado ao aeroporto (quarto disponível até às 12h00).

Fim dos nossos serviços.

Preços por pessoa
Programa Categoria
10 Dias

12º Dia – Kerman / Teerã

Café da manhã. Visita à cidade de Kerman: Mesquita Jameh
e ao Complexo Ganj-Ali-Khan. Almoço. Vôo (incluso) a Teerã.
Hospedagem em hotel perto do aeroporto.

10 Refeições

13 Dias

Primeira
Primeira
Superior
Primeira
Primeira
Superior

(Em Euros):

Datas

Duplo

Supl.single

Abr+19Set-Out
Mai-5Set+Dez
Abr+19Set-Out
Mai-5Set+Dez
Abr+19Set-Out
Mai-5Set+Dez
Abr+19Set-Out
Mai-5Set+Dez

1.093 €
995 €
1.456 €
1.327 €
1.543 €
1.445 €
1.913 €
1.784 €

327 €
327 €
427 €
427 €
454 €
454 €
570 €
570 €

Categoria Primeira

Categoria Primeira Superior

Ferdowsi / Parsian Kowsar / Asareh
Piroozi / Khajoo
Arg / Fahadan
Royal / Ariyu Barzan
Jahangardi
Ibis

Espinas Persian Golf / Azadi
Abassi / Parsian Kowsar
Dad / Safayieh / Moshir Garden
Shiraz Grand / Zandiye
Pars
Novotel

Grandes Destinos & Exóticos 2020/2021

Desde

1.345$
7

Di a s

5 Refeições

Beirute

LÍBANO
Beirute

5N

Harissa / Byblos / Beiteddine / Deir El Kamar / Tyre / Sidon / Bcharreh / Kozhaya
Guias Locais

Itinerário:

falando Espanhol

1º Dia – Brasil / Beirute

Voo regular com destino a Beirute. Noite a bordo.

2º Dia – Beirute

Chegada e traslado ao hotel (quarto disponível a partir das
14h00). Jantar e hospedagem.

3º Dia – Beirute / Jeita / Harissa / Byblos / Beirute

Café da manhã. Visita à Gruta Jeita, uma obra lenta e progressiva da mãe-natureza. Continuação para o Santuário
da Nossa Senhora do Líbano, em Harissa, com uma visita
incrível da Baía de Jounieh. Prosseguimento Byblos, a cidade mais antiga do mundo, habitada há 5000 anos – visita
da cidadela, da Igreja de São João e do antigo porto Jantar e
hospedagem em Beirute.

4º Dia – Beirute / Beiteddine / Deir El Kamar / Beirute
Café da manhã. Visita panorâmica de Beirute, capital do país
com destaque para o Rochedo dos Pombos, Avenida Marginal, o centro da cidade, e o Museu Nacional (entrada). Saída
para as montanhas Chouf para visitar o Palácio Emir Bechir
em Beiteddine, um edifício do séc.XIC que representa o melhor da arquitectura libanesa, e alberga uma excelente colecção de mosaicos bizantinos. Continuação para Deir El Kamar,

Preços por pessoa
Hotéis

(Em USD):

A - The Parisian**** (Ain El Mrayse) /
Gems**** (Hamra)
B - Four Points by Sheraton**** (Verdun) /
Arjaan by Rotana**** (Raouche)
C - Le Bristol***** (Hamra) / Gefinor Rotana (Clemenceau)
Radisson Blu Martinez***** (Ain el Mrayse)

uma pequena povoação cujo nome significa “Mosteiro da Lua”.
Regresso a Beirute. Jantar e hospedagem.

5º Dia – Beirute / Tyre / Sidon / Beirute

Café da manhã. Partida para o sul do Líbano com a primeira parada na antiga cidade fenícia de Tyre, com destaque para o Arco do
Triunfo, o Hipódromo e outras ruínas que datam das eras romanas, gregas, fenícias e bizantinas. Continuação para Sidon, uma
importante cidade comercial, cuja principal atração é o Castelo
dos Cruzados, com vista para o porto. A cidade velha ainda mantém sua traça medieval, com pequenas vielas e souks. Jantar e
hospedagem em Beirute.

6º Dia – Beirute / Floresta de Cedros / Bcharreh /
Kozhaya / Beirute

Café da manhã. Visita à Floresta de Cedros, com mais mais de 300
árvores, e um dos símbolos do país. Continuação para o Museu
Gebran em Bcharreh, dedicado ao escritor, filósofo e artista libanês Kahlil Gibran, situado numa caverna onde muitos eremitas
procuravam refúgio; e em seguida para o Mosteiro de São Antonios Kozhaya no Vale Kadisha, repleto de grutas e habitando desde o 3º milénio A.C. Jantar e hospedagem em Beirute.

7º Dia – Beirute / Brasil

Café da manhã. Traslado ao aeroporto (quarto disponível
até às 12h00.

Fim dos nossos serviços.

Duplo

Supl.single

Baixa
Alta
Baixa
Alta
Baixa
Alta

$1.345
$1.471
$1.570
$1.692
$1.813
$1.957

$291
$413
$365
$539
$413
$561

Grandes Destinos & Exóticos 2020/2021

Datas de
chegada a Beirute:

(Mínimo 2 Participantes)
2020
Época Baixa: Janeiro a 20 de Maio + 16 de
Setembro a 20 Dezembro
Época Alta: 21 de Maio a 15 de Setembro +
21 a 31 Dezembro

Incluso:

• 5 noites de hospedagem nos hotéis seleccionados com café da manhã;
• Visitas com guias locais em língua espanhola;
• 5 refeições;
• Traslados de chegada e saída;

Não incluso:

• Passagens aéreas;
• Bebidas às refeições;
• Gratificações;
• Visto (à chegada)
• Tudo o que não esteja incluído no programa

Pré ou Pós Extensão a Istambul
ou Dubai

Época

Supl. 4 almoços em restaurantes locais: $220
Supl.pessoa/noite 20-30 Maio + 1-10Agosto + 27-31Dezembro:
A= em dbl $15, em sgl $21; B= em dbl $29, em sgl $43; C= em dbl $43, em sgl $65

NOVIDADE 2020/21

• 3 noites de hospedagem em hotéis de
4* com café da manhã;
• Traslados regulares de chegada e saída;
• Preço por pessoa em duplo desde:
$190 (Istambul) / $260 (Dubai)
• Solicite orçamento

Notas importantes:

.O passaporte não poderá ter carimbos de Israel
ou será negada a entrada ao passageiro
. À data da edição do catálogo, o visto é gratuito
(sujeito a alteração)
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Roteiro:

Desde

$1.525
9

Di a s
ref: Lus-TS9D
7 Refeições

Jerusalém

Terra santa em Português
Roteiro:

Jerusalém

4N

Belém / Monte Tabor / Safed / Galileia

Datas de
chegada a Tel Aviv:

(Quartas )
2020
Maio: 13,27;
Junho: 10,24;
Julho: 01,15,22;
Agosto: 05,12;
Setembro: 02;
Outubro: 21;
Novembro: 04,25;
Dezembro: 09,30.
2021
Janeiro: 13,27;
Fevereiro: 10,24;
Março: 10;
Abril: 14,28.

Incluso:

•7
 noites de hospedagem nos hotéis
seleccionados com café da manhã;
•C
 ircuito 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 programa
Excursão opcional a Massada e Mar Morto
• Preço por pessoa: $140

Médio Oriente e África

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

Nazaré / São de Acre / Haifa / Cesareia / Tel Aviv

Guia Acompanhante
em Português

Itinerário:
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 Cidade Nova

Café da manhã. Saída pelo Monte Scopus em direção ao Monte das Oliveiras para apreciar uma magnífica vista panorâmica
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.

5º 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 Sepulcro.
Continuação para o Monte Sião, onde se encontram o túmulo
do rei Davi, o Cenáculo e a Abadia da Dormição. À tarde visita

Hotéis Previstos
Cidade

Tel Aviv
Galileia
Jerusalém
Categoria

Turística
Primeira

Primeira
Superior

6º – Jerusalém / Rio Jordão / Monte Tabor / Safed /
Galileia

Café da manhã. Partida a Galileia com visitas em rota: Yardenit, tradicional local de baptismo no rio Jordão; Monte
Tabor para visitar a Basílica da Transfiguração; Safed, cidade 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. Continuação 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, visitando: cidade medieval de São João de Acre; o Mosteiro Carmelita de
Stella Maris em Haifa; Monte Carmelo para apreciar uma vista panorâmica dos Jardins Persas, Templo Bahai e Baía de Haifa; Teatro
Romano e Fortaleza dos Cruzados em Cesarea. Finalmente chegada 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.

Turística

Primeira

Primeira Superior

Grand Beach
Lavi Kibbutz (Eden)
Prima Park (quarto sup) / Ibis City Center

Grand Beach
Lavi Kibbutz (Eden)
Grand Court

Renaissance (vista mar)
Lavi Kibbutz (Hadar)
Dan Jerusalém

(Em USD):

1N

a Belém: Basílica e Gruta da Natividade e Campo dos Pastores.
Jantar e hospedagem em Jerusalém.

(Ou similares)

Preços por pessoa
Notas importantes:

2N

Datas 2020-2021

Duplo

13Mai+ Jun-15Jul + Set-Nov + Mar-Abr'21
27Mai
22Jul-Ago
Dez-Fev'21
Mai-15Jul + Set-Abr'21
22Jul-Ago
Mai-1Jul+Abr’21
15Jul-2Set+Mar'21
Out-Nov
9Dez+Jan-Fev’21
30Dez

$1.587
$1.692
$1.615
$1.525
$1.637
$1.673
$2.086
$2.018
$2.200
$1.878
$1.952

Single
$2.280
$2.467
$2.326
$2.174
$2.330
$2.394
$3.239
$3.105
$3.467
$2.832
$2.978

3ª Pax*
$1.368
$1.459
$1.383
$1.318
$1.350
$1.375
$1.479
$1.479
$1.620
$1.464
$1.464

*3ª pax = preço 3ª pessoa adulta em quarto triplo (duplo + cama extra)
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Desde

$1.525
9

Di a s
ref: LUS – IM9D
7 Refeições

Haifa

israel Maravilhoso
4N

Tel Aviv 1N Cesareia / Haifa / São João de Acre / Galilea 2N Nazaré / Safed / Rio Jordão / Monte Tabor /
Monte das Oliveiras / Cidade Moderna / Cidade Velha / Belém
Continuação para Yardenit, tradicional local de baptismo no rio
Jordão, e para o Monte Tabor para visitar a Basílica da Transfiguração. Jantar e hospedagem em Jerusalém.

Guia Acompanhante
em Espanhol

Itinerário:
1º Dia – Brasil / Tel Aviv

6º Dia – Jerusalém / Monte das Oliveiras e
Cidade Nova

Voo regular com destino a Tel Aviv. Noite e refeições a bordo.

2º Dia – Tel Aviv

Café da manhã. Saída pelo Monte Scopus em direção ao
Monte das Oliveiras para apreciar uma magnífica vista
panorâmica 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.

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.

7º 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 Sepulcro. 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.

4º Dia – Galilea - Região do Mar da Galileia e Nazaré

Café da manhã. Passeio de barco no Mar da Galileia. Continuação 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 Dia – Jerusalém

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

5º Dia – Galilea / Safed / Rio Jordão / Monte Tabor
/ Jerusalém

9º Dia – Jerusalém / Brasil

Café da manhã (quarto disponível até às 12h00). Traslado
ao aeroporto.

Café da manhã. Partida para Safed, cidade da cabala, o ramo
místico do judaísmo, para visitar suas charmosas ruas sinagogas.

Hotéis Previstos
Cidade

Turística

Tel Aviv
Grand Beach
Galilea
Lavi Kibbutz (Eden)
Jerusalém Prima Park (quarto sup) / Ibis City Center

Preços por pessoa
Categoria

Turística

Primeira

Primeira
Superior

Fim dos nossos serviços.

(Ou similares)

(Em USD):

Primeira

Primeira Superior

Grand Beach
Lavi Kibbutz (Eden)
Grand Court

Renaissance (vista mar)
Lavi Kibbutz (Hadar)
Dan Jerusalém

Datas 2020-2021

Duplo

4-18Mai + Jun-7Set + 12Out-23Nov + 1-15Mar'21 + Abr'21
25Mai+14Set
5Out
30Nov-22Fev'21
22-29Mar'21
Mai-13Jul + 31Ago-7Set + 12Out-22Fev'21 + 1-15Mar + Abr'21
20Jul-24Ago+14Set
5Out
30Nov-22Fev'21
22-29Mar'21
Mai-Jun + 14Set + Abr'21
Jul-7Set + 1-15Mar'21
5Out-23Nov + 22-29Mar'21
30Nov-14Dez
21-28Dez
Jan-22Fev'21

$1.615
$1.692
$1.737
$1.525
$1.795
$1.637
$1.673
$1.741
$1.612
$1.827
$2.086
$2.018
$2.251
$1.833
$1.952
$1.878

*3ª pax = preço 3ª pessoa adulta em quarto triplo (duplo + cama extra)

Grandes Destinos & Exóticos 2020/2021

Single
$2.326
$2.467
$2.549
$2.174
$2.646
$2.330
$2.394
$2.509
$2.288
$2.656
$3.239
$3.105
$3.558
$2.741
$2.978
$2.832

Datas de
chegada a Tel Aviv:

(Segundas-Feiras)
2020
Maio: 04,11,18,25;
Junho: 01,08,15,22,29;
Julho: 06,13,20,27;
Agosto: 03,10,17,24,31;
Setembro: 07,14;
Outubro: 05,12,19,26;
Novembro: 02,09,16,30;
Dezembro: 07,14,21,28.
2021
Janeiro: 04,11,18,25;
Fevereiro: 01,08,15,22;
Março: 01,08,15,22,29;
Abril: 05,12,19,26.

Incluso:

• 7 noites de hospedagem nos hotéis seleccionados 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 programa

Excursão opcional a Massada e Mar Morto
• Preço por pessoa: $140

3ª Pax*
$1.383
$1.459
$1.490
$1.318
$1.529
$1.350
$1.375
$1.420
$1.331
$1.479
$1.479
$1.479
$1.657
$1.464
$1.464
$1.464

Notas importantes:

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

21

Médio Oriente e África

Roteiro:
Jerusalém

Desde

$2.165

5º 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
visitar a Basílica da Transfiguração. Jantar e hospedagem
em Jerusalém.

12
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10 Refeições

6º Dia – Jerusalém - Monte das Oliveiras e Cidade Nova
Mar Morto

ISRAEL com mar morto
Roteiro:
Tel Aviv 1N Cesareia / Haifa / São João de Acre / Galileia
Tabor / Jerusalém 3N Belém / Massada / Mar Morto 3N
Datas de
chegada a Tel Aviv:

(Segundas )
2020
Maio: 04,11,18,25;
Junho: 01,08,15,22,29;
Julho: 06,13,20,27;
Agosto: 03,10,17,24,31;
Setembro: 07,14;
Outubro: 05,12,19,26;
Novembro: 02,09,16,30;
Dezembro: 07,14,21,28.
2021
Janeiro: 04,11,18,25;
Fevereiro: 01,08,15,22;
Março: 01,08,15,29;
Abril: 05,12,19,26.

Incluso:

• 1 0 noites de hospedagem nos hotéis seleccionados com café da manhã;
• C ircuito 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 programa

Notas importantes:

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

Nazaré, Safed,
Guia Acompanhante
em Espanhol

Itinerário:
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-Jaffa / Cesareia / Haifa /
São João de Acre / Galileia

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 – Galileia - Região do Mar da Galileia e
Nazaré

Café da manhã. Passeio de barco no Mar da Galileia. Continuação 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.

Hotéis Previstos
Cidade

Tel Aviv
Galileia
Jerusalém
Mar Morto

Turística

Primeira

Primeira
Superior

7º 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 Sepulcro. 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.

8º 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 judeus na luta contra os
romanos, e com uma excelente vista panorâmica. Visita
às escavações do Palácio de Herodes, antiga sinagoga,
aqueduto e tapete de mosaicos. Descida para banho
nas águas salgadas enriquecidas de minerais do Mar
Morto. De regresso a Jerusalém, passagem pela Grutas
de Qumran onde se descobriram os manuscritos do Mar
Morto. Jantar e hospedagem.

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.

(Ou similares)

Turística

Primeira

Primeira Superior

Grand Beach
Lavi Kibbutz (Eden)
Prima Park (quarto sup) / Ibis City Center
David

Grand Beach
Lavi Kibbutz (Eden)
Grand Court
David

Renaissance (vista mar)
Lavi Kibbutz (Hadar)
Dan Jerusalém
Isrotel Dead Sea

Preços por pessoa
Categoria

Médio Oriente e África

2N

Café da manhã. Saída pelo Monte Scopus em direção ao
Monte das Oliveiras para apreciar uma magnífica vista
panorâmica 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.

(Em USD):

Datas 2020-2021

Duplo

4-18Mai + Jun-7Set + 12Out-Nov + 1-15Mar'21 + Abr'21
25Mai
05Out
Dez-22Fev’21
29Mar’21
Mai-24Ago+ 12Out-16Nov + Abr'21
31Ago-7Set + 23Nov-22Fev'21+ 1-15Mar'21
5Out
29Mar’21
Mai+12Out-16Nov
Jun-7Set + 1-15Mar'21 + Abr'21
23-30Nov + 28Dez
Jan-22Fev’21
29Mar’21

$2.255
$2.356
$2.402
$2.165
$2.459
$2.315
$2.278
$2.405
$2.491
$2.954
$2.919
$2.821
$2.703
$3.121

Single
$3.254
$3.437
$3.519
$3.102
$3.616
$3.323
$3.258
$3.479
$3.625
$4.652
$4.579
$4.390
$4.153
$4.971

3ª Pax*
$1.901
$1.996
$2.026
$1.836
$2.065
$1.893
$1.868
$1.957
$2.015
$2.253
$2.253
$2.238
$2.238
$2.430

*3ª pax = preço 3ª pessoa adulta em quarto triplo (duplo + cama extra)
** Primeira Superior não opera 27Jul-24Ago+5Out+7-21Dez+5Abr
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Desde

$1.890
9

Di a s

7 Refeições

Petra

JERUSALÉM E JORDÂNIA
Jerusalém

4N

Massada / Mar Morto / Belém / Jerash, Amã

Guia Acompanhante
em Espanhol

Itinerário:
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 judeus na luta contra os romanos, e com excelente vista panorâmica.
Visita às escavações do Palácio de Herodes, antiga sinagoga, aqueduto 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 Nova

Café da manhã. Saída pelo Monte Scopus em direção ao Monte
das Oliveiras para apreciar uma magnífica vista panorâmica
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.

5º 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 Sepulcro. Continu-

Hotéis Previstos
Cidade

Jerusalém
Amã
Petra
Tel Aviv

Primeira

Primeira
Superior

1N

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 panorâmica. Jantar e hospedagem.

2N

Datas de
chegada a Tel Aviv:

(Quartas)
2020
Maio: 06,13,20,27;
Junho: 03,10,17,24;
Julho: 01,08,15,22,29;
Agosto: 05,12,19,26;
Setembro: 02,09,16,30;
Outubro: 07,14,21,28;
Novembro: 04,11,18,25;
Dezembro: 02,09,16,23,30.

7º Dia – Amã / Petra

2021
Janeiro: 06,13,20,27;
Fevereiro: 03,10,17,24;
Março: 03,10,17,24,31;
Abril: 07,14,21,28.

8º Dia – Petra / Madaba / Monte Nebo / Tel Aviv

• 7 noites de hospedagem nos hotéis seleccionados com café da manhã;
• Circuito com guia acompanhante em língua espanhola;
• 7 refeições;
• Traslados de chegada e saída;

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. Visita aos monumentos esculpidos em pedra rosada: o tesouro
(Khazne), os obeliscos, os túmulos e o altar (Al Madbah). Jantar e hospedagem.
Café da manhã. Saída para Madaba: visita à antiga cidade
bizantina e às ruínas de lugares históricos, e observação do
mosaico do mapa da Terra Santa. Continuação para o Monte Nebo, lugar onde Moisés avistou a terra prometida, com
uma magnífica vista do vale do Jordão, Jericó e Mar Morto.
Regresso a Israel 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.

Turística

Primeira

Primeira Superior

Prima Park (quarto sup) / Ibis City Center
Grand Palace
Grand View
Grand Beach

Grand Court
Grand Palace
Nabatean Castle
Grand Beach

Dan Jerusalém
Regency Palace
Old Village
Renaissance (vista mar)

(Em USD):

Madaba / Monte Nebo / Tel Aviv

6º Dia – Jerusalém / Jerash / Amã

(Ou similares)

Preços por pessoa

Turística

Petra

ação 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.

*Categoria Primeira na Jordânia e Primeira Superior em Israel

Categoria

1N

Datas 2020-2021

Duplo

6-20Mai + Jun-9Set + 25Nov-Dez + 3-17Mar'21
27Mai+16Set
30Set-7Out + 24-31Mar'21
14Out-18Nov + Abr'21
Jan-Fev’21
Mai-9Set + Jan-17Mar'21
16Set + 14Out-Dez + Abr'21
30Set-7Out + 24-31Mar'21
Mai + 16Set + 23-30Dez + Abr'21
Jun-9Set + 3-17Mar'21
30Set-7Out + 24-31Mar'21
14Out-18Nov
25Nov-16Dez + Jan-Fev'21

$1.936
$2.048
$2.124
$1.984
$1.890
$2.049
$2.096
$2.212
$2.561
$2.481
$2.752
$2.600
$2.356

Single
$2.547
$2.713
$2.850
$2.600
$2.463
$2.683
$2.736
$2.931
$3.703
$3.595
$4.085
$3.781
$3.292

Incluso:

Não incluso:

• Passagens aéreas;
• Bebidas às refeições;
• Visto para a Jordânia;
• Impostos de fronteira;
• Gratificações;
• Tudo o que não esteja incluído no programa

Notas importantes:

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

3ª Pax*
$1.822
$1.924
$1.991
$1.870
$1.780
$1.844
$1.890
$1.970
$2.087
$2.015
$2.275
$2.087
$2.087

*3ª pax = preço 3ª pessoa adulta em quarto triplo (duplo + cama extra)
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Médio Oriente e África

Roteiro:

Desde

$2.550
12

Di a s

10 Refeições

Jerusalém

ISRAEL E JORDÂNIA
Roteiro:
Tel Aviv 2N Cesareia / Haifa / São João de Acre / Galileia
Amã 2N Petra 1N Wadi Rum

Nazaré / Safed/ Tabor / Jerusalém

3N

Belém

1N

Jerash

(Domingos)
2020
Maio: 03,10,17,24,31;
Junho: 07,14,21,28;
Julho: 05,12,19,26;
Agosto: 02,09,16,23,30;
Setembro: 06,13;
Outubro: 04,11,18,25;
Novembro: 01,08,15,22,29;
Dezembro: 06,13,20,27.

1º Dia – Brasil / Tel Aviv

ruas sinagogas. Continuação para Yardenit, tradicional local de baptismo no rio Jordão, e para o Monte Tabor para
visitar a Basílica da Transfiguração. Jantar e hospedagem
em Jerusalém.

2º Dia – Tel Aviv

7º Dia – Jerusalém - Monte das Oliveiras e
Cidade Nova

2021
Janeiro: 03,10,17,24,31;
Fevereiro: 07,14,21,28;
Março: 07,14,21,28;
Abril: 04,11,18,25.

4º Dia – Tel Aviv-Jaffa / Cesareia / Haifa / São João de
Acre / Galileia

Datas de
chegada a Tel Aviv:

Notas importantes:

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

Médio Oriente e África

2N

Itinerário:

Guia Acompanhante
em Espanhol

Voo regular com destino a Tel Aviv. Noite e refeições a bordo.

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.

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.

5º Dia – Galileia - Região do Mar da Galileia e Nazaré
Café da manhã. Passeio de barco no Mar da Galileia. Continuação 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.

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
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Café da manhã. Saída pelo Monte Scopus em direção ao
Monte das Oliveiras para apreciar uma magnífica vista
panorâmica 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.

8º 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 Sepulcro. 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.

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 panorâmica. 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
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Petra

estreito desfiladeiro) até à antiga capital dos Nabateus. Visita aos monumentos esculpidos em pedra rosada: o tesouro
(Khazne), os obeliscos, os túmulos e o altar (Al Madbah). Jantar e hospedagem.

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 Terra Santa. Jantar e hospedagem em Amã.

11º Dia – Petra / Wadi Rum / Madaba / Amã

12º Dia – Amã / Brasil

Café da manhã (quarto disponível até às 12h00). Traslado
ao aeroporto.

Fim dos nossos serviços.

Opção com Término em Israel
12º Dia – Amã / Tel Aviv

Café da manhã. Viagem de regresso a Israel através da fronteira Ponte Allenby. Jantar e hospedagem em Tel Aviv.

Hotéis Previstos
Cidade

Preços por pessoa
Categoria

(Em USD):

Datas 2020-2021

3-17Mai + Nov-Dez + 28Fev-14Mar'21
24Mai+13Set
31Mai-6Set + 11-25Out + Abr'21
Turística
4Out
Jan-21Fev’21
21-28Mar’21
1-24Mai + 1-22Nov + Jan-14Mar'21
31Mai-13Set+ 11-25Out+ 29Nov-Dez+ Abr’21
Primeira
4Out
21-28Mar'21
Mai-6Set + 1-15Nov
13Set + 11-25Out + Abr'21
4Out + 21-28Mar'21
Primeira
Superior
22Nov-13Dez
20-27Dez + 28Fev-14Mar’21
Jan-21Fev’21

Desde 2.685$

Café da manhã (quarto disponível até às 12h00). Traslado
ao aeroporto. Fim dos nossos serviços.

Turística

*Categoria Primeira na Jordânia e Primeira Superior em Israel

11 Refeições

13º Dia – Tel Aviv / Brasil

(Ou similares)

Tel Aviv
Grand Beach
Galileia
Lavi Kibbutz (Eden)
Jerusalém Prima Park (quarto sup) / Ibis City Center
Amã
Grand Palace
Petra
Petra Moon

13 Dias

Primeira

Primeira / Primeira Superior*

Grand Beach
Lavi Kibbutz (Eden)
Grand Court
Regency Palace
Old Village Resort

Renaissance (vista mar)
Lavi Kibbutz (Hadar)
Dan Jerusalém
Regency Palace
Old Village

12 Dias Tel Aviv-Amã
Duplo Single 3ª Pax*
$ 2.612
$ 2.726
$ 2.659
$ 2.810
$ 2.550
$ 2.868
$ 2.822
$ 2.894
$ 2.997
$ 3.084
$ 3.270
$ 3.342
$ 3.508
$ 3.094
$ 3.209
$ 3.018

$ 3.533
$ 3.717
$ 3.598
$ 3.868
$ 3.427
$ 3.964
$ 3.856
$ 3.945
$ 4.124
$ 4.270
$ 4.764
$ 4.853
$ 5.173
$ 4.418
$ 4.631
$ 4.266

*3ª pax = preço 3ª pessoa adulta em quarto triplo (duplo + cama extra)
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$ 2.389
$ 2.494
$ 2.437
$ 2.558
$ 2.339
$ 2.597
$ 2.531
$ 2.602
$ 2.672
$ 2.731
$ 2.691
$ 2.731
$ 2.909
$ 2.716
$ 2.716
$ 2.645

Não incluso:

• Passagens aéreas;
• Bebidas às refeições;
• Visto para a Jordânia;
• Impostos de fronteira;
• Gratificações;
• Tudo o que não esteja incluído no programa

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

13 Dias Tel Aviv-Tel Aviv
Duplo Single 3ª Pax*
$ 2.746
$ 2.851
$ 2.794
$ 2.944
$ 2.685
$ 3.001
$ 2.957
$ 3.027
$ 3.130
$ 3.217
$ 3.517
$ 3.589
$ 3.754
$ 3.303
$ 3.435
$ 3.250

$ 3.726
$ 3.913
$ 3.792
$ 4.061
$ 3.620
$ 4.157
$ 4.049
$ 4.138
$ 4.317
$ 4.464
$ 5.163
$ 5.252
$ 5.571
$ 4.741
$ 4.999
$ 2.636

$ 2.486
$ 2.578
$ 2.533
$ 2.655
$ 2.435
$ 2.695
$ 2.628
$ 2.699
$ 2.769
$ 2.828
$ 2.835
$ 2.875
$ 3.053
$ 2.860
$ 2.860
$ 2.789
Tel Aviv
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Médio Oriente e África

Café da manhã. Jornada rumo ao sul através das montanhas
e formações rochosas de Wadi Rum, o deserto de Lawrence de Arábia. Passeio em jeep safari visitando a Fonte de

Incluso:

• 10 ou 11noites de hospedagem nos hotéis seleccionados com café da manhã;
• Circuito com guia acompanhante em língua espanhola;
• 10 ou 11 refeições;
• Traslados de chegada e saída;

Desde

$3.685
15

Di a s

14 Refeições

Jerusalém

ISRAEL E EGITO
Roteiro:
Tel Aviv 2N Cesareia / Haifa / São João de Acre / Galileia 1N Nazaré / Safed / Jerusalém 4N Belém / Cairo 3N
Cruzeiro no Nilo 3N Assuão / Kom Ombo / Esna / Edfu / Luxor / Tebas
Datas de
chegada a Tel Aviv:

Quintas de 27 de Fevereiro de 2020 a 18
de Fevereiro de 2021
(mín.2 participantes)

Itinerário:

1º Dia – Brasil / Tel Aviv

Guia Acompanhante
em Espanhol

Voo regular com destino a Tel Aviv. Noite e refeições a bordo.

2º Dia – Jerusalém

Chegada ao Aeroporto Ben Gurion. Assistência no aeroporto.
Transfer para Jerusalém. Jantar e hospedagem em Jerusalém.

3º Dia – Jerusalém e Belém

Café da manhã. Subida ao Monte das Oliveiras para uma panorâmica da cidade. Continuação para a Basílica da Agonia em Gethsemani;
Museu de Israel, onde se encontra o Santuário do Livro e a Maquete
de Jerusalém na época de Jesus; e Museu do Holocausto. À tarde
saída para Belém para visitar a Basílica da Natividade, a gruta de
São Jerónimo e a Igreja de Santa Catarina. Jantar e hospedagem em
Jerusalém.

Médio Oriente e África

4º Dia – Jerusalém

Café da manhã. Saída para o Monte Sião e visitas ao Túmulo do Rei David, ao Cenáculo e à Abadia da Dormição
Percurso a pé na cidade velha pelas 14 estações da Via Dolorosa, visitando a Igreja da Flagelação, a Capela da Condenação, o Calvário e o Santo Sepulcro. Continuação através
do Bairro Judeu e Cardo Romano até ao Museu da Cidadela
de David. Percurso panorâmico em ônibus pela parte nova
– Kneset, Palácio Presidencial e Teatro Municipal; e em
seguinda Ein Karem, local do nascimento de São João Baptista. Visita termina com o Muro das Lamentações. Jantar
e hospedagem.

5º Dia – Jerusalém
Jerusalém
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Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional a Massada e Mar
Morto. Jantar e hospedagem.

6º Dia – Jerusalém / Nazaré / Vale do Rio Jordão /
Galileia

Café da manhã. Saída através do Deserto da Judeia, contornando Jericó, e avistando o Monte da Tentação; pelo
Vale do Jordão chega-se a Nazaré. Visita à Basílica da
Anunciação, à Carpintaria de São José e à Fonte da Virgem. Continuação para Yardenit, local tradicional do baptismo de Jesus; via Tíberiades até Capernaum para visitar
a antiga sinagoga e a Casa de São Pedro; para Tabgha,
local do Milagre da Multiplicação dos pães e dos peixes;
e finalmente o Monte das Bem Aventuranças, lugar do
Sermão da Montanha. Jantar e hospedagem em kibutz
na Galielia.

7º Dia – Galileia / Cesareia / Tel Aviv

Café da manhã. Percurso pelas diferentes instalações do
kibutz para conhecer este estilo de vida. Viagem para Tel
Aviv visitando em rota: a Sinagoga Josef Caro em Safed,
cidade da cabala e do misticismo judaico; as fortificações
medievais em São João de Acre; Haifa - panorâmica do
Santuário Bahai e Jardins Persas; Mosteiro Carmelita no
topo do Monte Carmel; e o Teatro Romano, a fortaleza dos
cruzados e o aqueduto em Cesareia. Jantar e hospedagem
em Tel Aviv.

8º Dia – Tel Aviv-Jaffa

Café da manhã. Saída para Jaffa para visitar o Bairro
dos Artistas e o Mosteiro de São Pedro. Visita panorâmica de Tel Aviv: Rua Dizengoff, Palácio da Cultura,
Museu de Tel Aviv, Praça Yitzhak Rabin, Mercado Carmelo e Museu Diáspora (entrada). Tarde livre. Jantar e
hospedagem .

9º Dia – Tel Aviv / Cairo

Café da manhã. Traslado ao aeroporto e vôo (incluído)
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Edfu

10º Dia – Cairo / Assuão - Cruzeiro

Café da manhã. Traslado para o aeroporto e embarque no vôo
com destino Assuão (incluído). Chegada e traslado ao barco. À
tarde, passeio no Nilo a bordo de uma típica faluca, visitando
o Jardim Botânico, a Ilha Elefantina, a grande pedreira rosa,
o Obelisco Inacabado e a Grande Barragem. Passagem pelo
Mausoléu de Agha Khan (sem parada). Jantar e noite a bordo.

11º Dia – Assuão / Kom Ombo / Edfu - Cruzeiro

13º Dia – Luxor / Cairo

Café da manhã. Desembarque. 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 do
Templo de Habu (gigante templo do rei Ramses III),
os Colossos de Memnon e o Templo de Hatshepsut.
Traslado ao aeroporto e vôo para o Cairo (incluído).
Jantar e hospedagem.

14º Dia – Cairo

Pensão completa a bordo. Navegação para Kom Ombo. Chegada e visita do templo dedicado aos Deuses Sobek (com
cabeça de crocodilo) e Horus (com cabeça de falcão). Navegação para Edfu e visita do seu templo, edificado em honra
do Deus Horus e considerado o templo mais perfeito da civilização egípcia antiga. Noite a bordo.

Café da manhã. Saída 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. Continuação para o Museu Egípcio onde se encontra
o tesouro de Tutankamon. Segue-se a Citadela, a Mesquita de Alabastro e o mercado Khan El Khalili. Jantar e
hospedagem.

12º Dia – Luxor – Cruzeiro

15º Dia – Cairo / Brasil

Pensão completa a bordo. Navegação para Luxor. Chegada e
visita da margem oriental do Nilo onde se localiza o Templo de
Karnak, dedicado à glória do Deus Amon; e o Templo de Luxor.
Noite a bordo.

Hotéis Previstos
Cidade

Tel Aviv
Galilea
Jerusalém
Cairo
Cruzeiro Nilo

(Ou similares)

Turística
Primeira
Primeira
Superior

Fim dos nossos serviços.

Turística

Primeira

Primeira Superior

Sea Net
Kibbutz Hagoshrim
Prima Park
Mercure Sphinx / Piramides Park / Barceló
M/S Tu Ya / Royal Isadora /
Voyager / Radamis

Metropolitan
Kibbutz Hagoshrim
Leonardo
Hilton Ramses / Meridien Pyramids
M/S Tu Ya / Royal Isadora /
Voyager / Radamis

Dan Panorama
Kibbutz Hagoshrim
Dan Panorama
Semiramis Intercontinental / Conrad
M/S Tu Ya / Royal Isadora /
Voyager / Radamis

Preços por pessoa
Categoria

Café da manhã. Traslado ao aeroporto (quarto disponível
até às 12h00).

(Em USD):

Datas 2020-2021

Triplo*

Duplo

Single

Fev-19Mar+ 16Abr-Set + 15Out-10Dez +31Dez-Fev'21
26Mar-2Abr+ 17-24Dez
9Abr+1-8Out
Fev-19Mar+ 16Abr-Set + 15Out-10Dez +31Dez-Fev'21
26Mar-2Abr+ 17-24Dez
9Abr+1-8Out
Fev-19Mar+ 16Abr-Set + 15Out-10Dez +31Dez-Fev'21
26Mar-2Abr+ 17-24Dez
9Abr+1-8Out

$3.685
$3.843
$4.043
$3.971
$4.143
$4.343
$4.457
$4.886
$5.036

$3.800
$3.957
$4.157
$4.114
$4.286
$4.486
$4.814
$5.243
$5.393

$4.864
$5.021
$5.221
$5.307
$5.479
$5.679
$6.400
$6.829
$6.979

Triplo* = duplo com cama extra
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Incluso:

• Passagem aérea Tel Aviv / Cairo / Assuão; Luxor / Cairo em classe económica
(20kgs de bagagem de porão);
• 10 noites de hospedagem nos hotéis seleccionados com café da manhã;
• 3 noites em Cruzeiro no Nilo;
• Visitas com guias locais em língua espanhola;
• 14 refeições;
• Todos os traslados;

Não incluso:

• Passagens aéreas internacionais;
• Bebidas às refeições;
• Visto para o Egito;
• Impostos de fronteira;
• Gratificações;
• Tudo o que não esteja incluído no programa
Excursão opcional a Massada e Mar Morto
• Preço por pessoa: $137

Notas importantes:

1) visitas em Belém sujeitas a condições de segurança; 2) em caso que o circuito coincida com
a noite de 31 de Dezembro no Egito, existe um
suplemento especial pelo Jantar de Reveillon
(obrigatório) – consulte-nos

Templo de Horus

27

Médio Oriente e África

para o Cairo. Chegada e traslado ao hotel. Jantar e
hospedagem.

Desde

$4.500
21

Di a s
ref: LUS – SJE20D
21 Refeições

Jordânia

ISRAEL, JORDÂNIA E EGITO
Roteiro:
Tel Aviv 2N Cesareia / Haifa / São João de Acre / Galileia 1N Nazaré / Safed / Jerusalém 4N Belém / Jerash / Amã
1N
5N
Petra Cairo Memphis / Sakkara / Cruzeiro no Nilo 4N Luxor / Tebas / Esna / Edfu / Kom Ombo / Assuão
Datas de
chegada a Tel Aviv:

Itinerário:

Segundas de 24 de Fevereiro de 2020 a 15
de Fevereiro de 2021 (excepto 21 e 28 de
Setembro)

Guia Acompanhante
em Espanhol

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.
Hospedagem.

Notas importantes:

1) visitas em Belém sujeitas a condições de segurança; 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 Reveillon (obrigatório) – consulte-nos

3º Dia – Tel Aviv-Jaffa

Café da manhã. Saída para Jaffa para visitar o Bairro dos
Artistas e o Mosteiro de São Pedro. Visita panorâmica de
Tel Aviv: Rua Dizengoff, Palácio da Cultura, Museu de Tel
Aviv, Praça Yitzhak Rabin, Mercado Carmelo e Museu Diáspora (entrada). Tarde livre. Jantar e hospedagem.

4º Dia – Tel Aviv / Cesareia / Galileia

Café da manhã. Saída para a Galileia, visitando em rota Cesareia - teatro romano, fortaleza dos cruzados e aqueduto; Haifa - panorâmica do Santuário Bahai e Jardins Persas; Mosteiro
Carmelita no topo do Monte Carmel; fortificações medievais
em São João de Acre; e em Safed, cidade da cabala e do misticismo judaico, a Sinagoga Josef Caro. Jantar e hospedagem
em kibutz na Galileia.

5º Dia – Galileia / Vale do Rio Jordão / Nazaré / Jerusalém

Café da manhã. Percurso pelas diferentes instalações do kibutz
para conhecer este estilo de vida. Viagem para Jerusalém visitando em rota: Monte das Bem Aventuranças, lugar do Sermão da
Montanha; Tabgha, lugar do Milagre da Multiplicação dos pães e
dos peixes; antiga sinagoga e casa de São Pedro em Capernaum;
e via Tiberíades até Yardenit, no Rio Jordão, local do baptismo
de Jesus. Última parada em Nazaré para conhecer a Basílica da
Anunciação, a Carpintaria de São José e a Fonte da Virgem. Pelo
Vale do Rio Jordão contorna-se Jericó, avistando o Monte da Tentação; atravessando o Deserto da Judeia chega-se a Jerusalém.
Jantar e hospedagem.

6º Dia – Jerusalém e Belém

Médio Oriente e África

Café da manhã. Subida ao Monte das Oliveiras para uma
panorâmica da cidade. Continuação para a Basílica da
Agonia em Gethsemani; Museu de Israel, onde se encontra o Santuário do Livro e a Maquete de Jerusalém na época de Jesus; e Museu do Holocausto. À tarde saída para
Belém para visitar a Basílica da Natividade, a gruta de São
Jerónimo e a Igreja de Santa Catarina. Jantar e hospedagem em Jerusalém.

7º Dia – Jerusalém

Karnak
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Café da manhã. Saída para o Monte Sião e visitas ao Túmulo
do Rei David, ao Cenáculo e à Abadia da Dormição Percurso
a pé na cidade velha pelas 14 estações da Via Dolorosa,
visitando a Igreja da Flagelação, a Capela da Condenação, o
Calvário e o Santo Sepulcro. Continuação através do Bairro
Judeu e Cardo Romano até ao Museu da Cidadela de David.

2N

Percurso panorâmico em ônibus pela parte nova – Kneset,
Palácio Presidencial e Teatro Municipal; e em seguinda Ein
Karem, local do nascimento de São João Baptista. Visita
termina com o Muro das Lamentações. Jantar e hospedagem.

8º Dia – Jerusalém

Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional a Massada e Mar
Morto. Jantar e hospedagem.

9º Dia – Jerusalém / Jerash / Amã

Café da manhã. Travessia da fronteira com a Jordânia na Ponte
Sheik Hussein e formalidades aduaneiras. Visita a Jerash: Arco do
Triunfo, Praça Oval, Cardo, Colunata, Templo de Afrodite e Teatro
Romano. Jantar e hospedagem em Amã.

10º Dia – Amã / Petra

Café da manhã. Visita panorâmica de Amãn e viagem para
Petra, via Madaba para visitar a Igreja Ortodoxa de São Jorge
onde se encontra o primeiro mapa mosaico da Terra Santa; e
Monte Nebo, com a vista do Vale do Rio Jordão onde Moisés
profetizou a Terra Prometida. Jantar e hospedagem.

11º Dia – Petra / Amã

Café da manhã. Dia dedicado à visita de Petra, a cidade rosa,
capital dos Nabateus. Conheceremos os mais importantes
monumentos esculpidos na rocha como o Tesouro, os Túmulos Reais e o Mosteiro. À tarde, regresso a Amã. Jantar e
hospedagem.

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 e Sakkara

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. À tarde visita à cidadela e à mesquita de alabastro.
Jantar e hospedagem.

14º Dia – Cairo

Café da manhã. Saída 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. Continuação para o Museu Egípcio onde se encontra o tesouro de
Tutankamon. Jantar e hospedagem.

15º Dia – Cairo

Café da manhã. Dia livre. Sugerimos passear pelos souks de
Khan El Khalili, um original mercado oriental onde pode encontrar de tudo um pouco. Jantar e hospedagem.

16º Dia – Cairo / Luxor - Cruzeiro

Bem cedo, traslado ao aeroporto e vôo com destino a Luxor
(incluído). Chegada e traslado ao barco. À tarde, visita ao
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Cairo

17º Dia – Luxor / Tebas / Esna - 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. Visita a
Deir Al Bahari e aos Colossos de Mémnon. Navegação para Esna
com passagem pela comporta. Noite a bordo.

18º Dia – Edfu / Kom Ombo - Cruzeiro

Pensão completa no barco. Navegação para Edfu. Chegada e
visita do Templo em Edfu, edificado em honra do Deus Horus
e em perfeito estado de conservação. Navegação para Kom
Ombo. Noite a bordo.

Hotéis Previstos
Cidade

Tel Aviv
Galilea
Jerusalém
Amã
Petra
Cairo
Cruzeiro Nilo

(Ou similares)

Turística

Categoria

Turística
Primeira
Primeira
Superior

(Em USD):

Pensão completa no barco. Chegada a Kom Ombo. Visita do
templo dedicado aos Deuses Sobek (com cabeça de crocodilo) e Horus (com cabeça de falcão). Navegação até Assuão.
Passeio no Nilo a bordo de uma típica faluca, passando pelo
Mausoléu de Agha Khan (sem parada). Noite a bordo.

20º Dia – Assuão / Cairo

Café da manhã. Desembarque. Visita à grande pedreira rosa
e ao Obelisco Inacabado À tarde vôo para o Cairo (incluído).
Chegada e traslado ao hotel. Jantar e hospedagem.

21º Dia – Cairo

Café da manhã. Traslado ao aeroporto (quarto disponível
até às 12h00).

Fim dos nossos serviços.
Primeira

Sea Net
Kibbutz Hagoshrim
Prima Park
Ibis
La Maison
Mercure Sphinx / Piramides Park / Barceló
M/S Tu Ya / Royal Isadora /
Voyager / Radamis

Preços por pessoa

19º Dia – Kom Ombo / Assuão - Cruzeiro

Primeira Superior

Metropolitan
Dan Panorama
Kibbutz Hagoshrim
Kibbutz Hagoshrim
Leonardo
Dan Panorama
Landmark
Kempinski
Sella
Nabatean Castle
Hilton Ramses / Meridien Pyramids Semiramis Intercontinental / Conrad
M/S Tu Ya / Royal Isadora /
M/S Tu Ya / Royal Isadora /
Voyager / Radamis
Voyager / Radamis

Datas 2020-2021

Triplo*

Duplo

Single

Fev-16Mar + 13Abr-Set + 12Out-Nov + 28Dez-Fev'21
23-30Mar + 7-21Dez
6Abr+5Out
Fev-16Mar + 13Abr-Set + 12Out-Nov + 28Dez-Fev'21
23-30Mar + 7-21Dez
6Abr+5Out
Fev-16Mar + 13Abr-Set + 12Out-Nov + 28Dez-Fev'21
23-30Mar + 7-21Dez
6Abr+5Out

$4.500
$4.829
$4.950
$4.929
$5.386
$5.429
$5.707
$6.314
$6.350

$4.557
$4.886
$5.007
$5.000
$5.457
$5.500
$5.821
$6.429
$6.464

$5.879
$6.207
$6.329
$6.521
$6.979
$7.021
$7.721
$8.329
$8.364

Incluso:

• Passagem aérea Amã / Cairo / Luxor; Assuão / Cairo em classe económica (20kgs
de bagagem de porão);
• 15 noites de hospedagem nos hotéis seleccionados com café da manhã;
• 4 noites em Cruzeiro no Nilo;
• Visitas com guias locais em língua espanhola;
• 21 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 programa
Excursão opcional a Massada e Mar Morto
• Preço por pessoa: $137

Triplo* = duplo com cama extra
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Médio Oriente e África

Templo de Luxor, dedicado a Amon-Ra, Mu y Khonsu, e ao
Templo de Karnak, imenso complexo monumental. Jantar
e noite a bordo.

Desde

710€
9

Di a s
ref: LUS – EEAS9D
12 Refeições

Abu Simbel

EGITO ETERNO (ABU SIMBEL INCLUíDO)
Roteiro:

Cairo

3N

Cruzeiro no Nilo

Datas de
chegada ao Cairo:

(mín. 2 participantes)
Sextas e Domingos de Abril de 2020 a
Março de 2021

• 3 noites de hospedagem nos hotéis seleccionados com café da manhã;
• 4 noites de Cruzeiro no Nilo;
• Visitas com guias locais em língua portuguesa ou espanhola;
• 12 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 bagageiros;
• Tudo o que não esteja incluído no programa

Notas importantes:

Médio Oriente e África

• Pode haver alteração na ordem das visitas porém a programação será mantida
Cidade Hotel

(Ou similares)

Cairo

Cairo Pyramids / Le Meridien
Pyramids / Steigenberger

Barco

Sarah / Radamis / Nile Dolphin /
Concerto / Opera

30

Luxor / Tebas / Esna / Edfu / Kom Ombo / Assuão / Abu Simbel
Guia Acompanhante
em Português ou Espanhol

Itinerário:

6º Dia – Assuão / Abu Simbel / Assuão - Cruzeiro

Chegada, assistência e traslado ao hotel (quarto disponível após
as 14h00). Hospedagem.

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 tarde visita do templo de Filas, dedicada ao culto da Deusa Isis.
Passagem pela Barragem de Assuão, elemento fundamental para a criação do lago artificial Nasser. Visita a um centro
de artesanato. Regresso ao barco. Jantar e noite a bordo.

3º Dia – Cairo / Luxor - Cruzeiro

7º Dia – Assuão / Cairo

1º Dia – Brasil / Cairo

Voo regular com destino a Cairo. Noite e refeições a bordo.

2º Dia – Cairo

Incluso:

Hotéis e Barcos 5* Previstos

4N

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 sepultados. Visita ao Templo de Habu (Templo do Rei Ramsés
III), parada numa fábrica de alabastro, o tradicional artesanato desta zona, e nova parada para apreciar os dois
Colossos de Mémnon. Regresso ao barco. Almoço. Navegação 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.

Preços por pessoa
Datas

Abr + Jan-Mar’21
Mai-20Set
25Set-6Dez
11-18Dez

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 barca 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. Visita 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 Sagrada 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.

(Em Euros):

Triplo

Duplo

Single

945 €
710 €
993 €
1.230 €

968 €
731 €
1.015 €
1.252 €

1.189 €
939 €
1.220 €
1.456 €

Voos domésticos Cairo / Luxor + Assuão / Cairo: 230€ netos
Preços não são válidos para Semana Santa e Reveillon
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Desde

1.105€
11

Di a s
ref: LUS – EC11D
13 Refeições

Nilo

EGITO COMPLETO (Cruzeiro de 3 Noites & Mar Vermelho)
Cairo

3N

Alexandria / Assuão / Cruzeiro no Nilo
Guia Acompanhante
em Português ou Espanhol

Itinerário:
1º Dia – Brasil / Cairo

3N

Kom Ombo / Edfu / Esna / Luxor / Hurghada

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.

Chegada, assistência e traslado ao hotel (quarto disponível após
as 14h00). Hospedagem.

Café da manhã. Navegação para Kom Ombo. Chegada e visita 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.

3º Dia – Cairo

7º Dia – Edfu / Esna / Luxor - Cruzeiro

2º 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 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 Alexandria 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,

Preços por pessoa
Datas

Abr-5Mai
7Mai-22Set
27Set-8Dez
13Dez-16Dez
Jan-Mar'21

Datas de
chegada ao Cairo:

(mín. 2 participantes)
Terças e Domingos de Abril de 2020 a
Março de 2021

6ºDia – Assuão / Kom Ombo / Edfu - Cruzeiro

Voo regular com destino a Cairo. Noite e refeições a bordo.

Incluso:

• 6 noites de hospedagem nos hotéis seleccionados com café da manhã;
• 3 noites de Cruzeiro no Nilo;
• Visitas com guias locais em língua portuguesa ou espanhola;
• 13 refeições;
• Entradas nos museus conforme programa;
• Traslados de chegada e saída;
• Assistência pelos nossos representantes
locais;

Café da manhã. Visita do Templo de Edfu, edificado em
honra do Deus Horus. Almoço e navegação até Luxor, passando pela comporta de Esna. Jantar e noite a bordo.

8º Dia – Luxor / Hurghada

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 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.

Não incluso:

• Passagens aéreas;
• Bebidas às refeições;
• Visto;
• Gratificações a guias, motoristas e bagageiros;
• Tudo o que não esteja incluído no programa

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 Hurghada, formalidades de embarque e vôo com destino ao Cairo
(não incluído) para conexão para o vôo internacional.

Notas importantes:

• Pode haver alteração na ordem das visitas porém a programação será mantida

Fim dos nossos serviços.

(Em Euros):

Triplo

Duplo

Single

1.307 €
1.105 €
1.412 €
1.689 €
1.331 €

1.327 €
1.125 €
1.432 €
1.709 €
1.351 €

1.666 €
1.351 €
1.786 €
2.128 €
1.701 €

Voos domésticos Cairo / Assuão + Hurghada / Cairo: 240€ netos
Preços não são válidos para Semana Santa e Reveillon
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3N

Hotéis e Barcos 5* Previstos

(Ou similares)

Cidade

Hotel

Cairo

Cairo Pyramids / Le Meridien Pyramids /
Steigenberger

Barco

Sarah / Radamis / Nile Dolphin /
Concerto / Opera

Hurghada / Movenpick El Guna /
Hurgada Movenpick
Marriott Hurghada

31

Médio Oriente e África

Roteiro:

Desde

750€
9

Di a s
ref: Lus-MEA9D
12 Refeições

Cairo

o MELHOR DO EGITO (Cruzeiro de 3 noites & Alexandria)
Roteiro:

Cairo

4N

Alexandria / Assuão / Cruzeiro no Nilo

Datas de
chegada ao Cairo:

Guia Acompanhante
em Português ou Espanhol

Itinerário:

(mín. 2 participantes)
Terças e Domingos de Abril de 2020 a
Março de 2021

Kom Ombo / Edfu / Esna / Luxor

3N

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.

Incluso:

• 4 noites de hospedagem nos hotéis seleccionados com café da manhã;
• 3 noites de Cruzeiro no Nilo;
• Visitas com guias locais em língua portuguesa ou espanhola;
• 12 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 bagageiros;
• Tudo o que não esteja incluído no programa.

Notas importantes:

Poderá haver alteração na ordem das visitas porém a programação será mantida.

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 original 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 Alexandria 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

Médio Oriente e África

Preços por pessoa
Cidade Hotel
Cairo
Barco

32

(Ou similares)

Cairo Pyramids / Le Meridien
Pyramids / Steigenberger
Sarah / Radamis / Nile Dolphin /
Concerto / Opera

6ºDia – Assuão / Kom Ombo / Edfu - Cruzeiro

Café da manhã. Navegação para Kom Ombo. Chegada e
visita 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, passando pela comporta de Esna. Jantar e noite a bordo.

8º Dia – Luxor / Cairo

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 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 o
aeroporto e vôo para o Cairo (não incluído). Traslado ao hotel. Jantar e hospedagem.

9º Dia – Cairo / Brasil

Café da manhã. Traslado ao aeroporto (quarto disponível
até às 12h00).

Fim dos nossos serviços.

(Em Euros):

Datas

Hotéis e Barcos 5* Previstos

no vôo com destino Assuão (não incluído). Chegada e visita 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. Embarque no cruzeiro e almoço. Tarde livre. Jantar e noite
a bordo.

Abr-5Mai + Jan-Mar’21
7Mai-22Set
27Set-8Dez
13Dez-16Dez

Triplo

Duplo

Single

1.014 €
750 €
1.067 €
1.329 €

1.039 €
779 €
1.091 €
1.353 €

1.284 €
1.006 €
1.317 €
1.578 €

Voos domésticos Cairo / Assuão + Luxor / Cairo: 230€ netos
Preços não são válidos para Semana Santa e Reveillon
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Ásia e Pacífico

Circuitos

NOVIDADE 2020/21
Uzebequistão - A Rota da Seda		
Índia Namaste! + Extensão Dubai
Índia dos Marajás
Índia Sagrada + Extensão Katmandu
Tailândia e Dubai		
Tailândia - Reino Thai		
NOVIDADE 2020/21
Triângulo Thai com Krabi ou Koh Samui		
Tailândia Essencial com Phuket ou Phi Phi NOVIDADE 2020/21
Vietnã e Camboja + Extensão Bangkok

Desde

$1.400
8

Di a s

6 refeições

Khiva

UZBEQUISTÃO – ROTA DA SEDA
Roteiro:

Tashkent

2N

Khiva

Datas de
chegada a Tashkent:

• Passagens aéreas internacionais;
• Bebidas às refeições;
• Gratificações;
• Tudo o que não esteja incluído no programa.

Notas importantes:

Ásia e Pacífico

• Em caso da não operação dos trens os trajetos
correspondentes serão feitos por estrada;
• Os hotéis no país são muito simples, não correspondendo à qualidade europeia; não possuem
elevador

8 Dias
10 Dias

Abr-Out

34

NOVIDADE 2020/21

1N

5º Dia – Bukhara

Guias Locais

Café da manhã. Bukhara é uma antiga cidade sagrada, onde
durante 25 séculos se edificaram monumentos ainda em bom
estado de conservação. Dia inteiro de visitas com parada para
almoço: Mausoléu dos Samanid, Mausoléu Chashmai Ayub,
Mesquita Bolo-Hauz, Cidadela Ark (a estrutura mais antiga da cidade), minarete e mesquita Kalyan; Madraças Miri Arab, cúpulas
Toki Sarafon, Toki Telpak Furushon e Toki Zargaron e complexo
Arquitectónico Lyabi Hauz. Hospedagem.

falando Espanhol

2º Dia – Tashkent / Urgench / Khiva

Não incluso:

(Em USD):

Samarcanda

Voo regular com destino a Tashkent. Noite a bordo.

Incluso:

Datas

2N

1º Dia – Brasil / Tashkent

• Vôo doméstico Tashkent / Urgench em
classe económica;
• Trajeto em trem Khiva / Bukhara e Samarcada / Tashkent em classe económica;
• Trajeto em trem Tashkent / Kokand em
classe económica para a opção de 10
dias;
• 7 ou 9 noites de hospedagem nos hotéis
seleccionados com café da manhã;
• Circuito com guia acompanhante em língua espanhola;
• 6 ou 8 refeições;
• Traslados de chegada e saída;

Programa

Bukhara

Itinerário:

(Mínimo 2 Participantes)
(Quartas )
2020
Abril: 08,15,22,29;
Maio: 06,13,20,27;
Junho: 03,10,17,24;
Julho: 01,08,15,22,29;
Agosto: 05,12,19,26;
Setembro: 02,09,16,23,30;
Outubro: 07,14,21,28.

Preços por pessoa

2N

Duplo

Supl.single

$1.400
$1.800

$236
$329

Chegada. Traslado ao hotel (entrada imediata). Café da manhã.
Visita à parte antiga da cidade, fundada há mais de 2000 anos
e importante centro comercial da Rota da Seda: Praça Khasti
Imon com as madraças Barak Kan e Kafal Shoni e biblioteca que
alberga o “Corão de Usman”, e ao mercado oriental de Chorsu.
Almoço. Visita panorâmica da parte moderna: Museu de Artes
Aplicadas, Praça da Independência e Eternidade com o Monumento da Independência e do Humanitarismo, Memorial da 2ª
Guerra Mundial e Arco Ezgulik, Praça da Ópera e Ballet e Praça
de Amir Temur. Traslado ao aeroporto e vôo para Urgench. Hospedagem em Khiva.

6º Dia – Bukhara / Samarcanda

Café da manhã. Viagem para Samarcanda (5h). Almoço e visita da maior cidade do país, fundada há mais de 25 séculos
e jóia preciosa cujo brilho faz recordar os contos das 1001
noites, com dezenas de monumentos que guardam suas próprias lendas: Praça do Registão, com os seus 3 portais monumentais – Madraças Ulugbek, Tilla-Kori e Shir-Dor, Mausoléu
Guri Emir (Túmulo de Tamerlão), Mesquita Bibi-Khonum e
Bazar Siab. Hospedagem.

3º Dia – Khiva

7º Dia – Samarcanda / Tashkent

Café da manhã. Visita ao complexo arquitetônico Ichan-Kala: Kalta
Minor, Castelo Kunya Ark, Madraça Mohammed Rahim Khan, Minarete e Madraça Islorn Khodja; ao complexo arquitetônico Tash
Hovli, Mausoléu de Pahlavan Mahmud, Mesquita Juma e Madraça
Allikulikhan. Almoço. Hospedagem.

Café da manhã. Finalizamos a visita de cidade com o complexo arquitetônico Shaki-Zinda “o túmulo dos reis vivos”, Museu
da cidade antiga Afrosiyab e Observatório Ulugbek. Almoço e
traslado à estação. Viagem em trem para Tashkent. Traslado
ao hotel. Hospedagem.

4º Dia – Khiva / Bukhara

8º Dia – Tashkent / Brasil

Café da manhã. Traslado à estação e viagem em trem para
Bukhara (08h45-14h30). Almoço pic-nic (box lunch) em rota.
Traslado ao hotel e tempo livre. Hospedagem.

Café da manhã. Traslado ao aeroporto (quarto disponível até
às 12h00). Fim dos nossos serviços.

Opção com Vale de Fergana

8º Dia – Tashkent / Kokand / Rishtan / Fergana

Café da manhã. Traslado à estação e viagem em trem
(08h05-12h20) para Kokand. Almoço (restaurante típico
e simples). Visita ao Palácio de Khudayar Khan, mausoléu
Dahma-i-Shakhon e Modari Khan, Madraça de Narboutabek
e Mesquita Djoumi. Traslado para Fergana, via Rishtan, famosa pela sua cerâmica. Hospedagem.

Hotéis Previstos
Localização
Tashkent
Khiva
Bukhara
Samarcanda
Fergana

(Ou similares)

10 Dias

8 Refeições

Desde 1.800$

9º Dia – Fergana / Margilan / Tashkent

Café da manhã. Saída para Margilan e visita a uma fábrica de seda
para observação o seu processo de transformação, e à Madraça de
Said Ahmad Hadia. Almoço e retorno a Tashkent (5h). Hospedagem.

10º Dia – Tashkent / Brasil

Café da manhã (quarto disponível até às 12h00). Traslado
ao aeroporto. Fim dos nossos serviços.

Categoria Turística

Wyndham / Grand Mir / Ramada / Aster
Bek / Malila / Orient Star / Islornkhodja / Lokomotiv / Erkin Palace / Musa Tura
Asia Bukhara / Orient Star / Devon Begi / Devon/ Sofiya / Toki Zargaron/ Rangrez / Omar Khayam /
As Salam / Fatima Ibragim / Modarihon / Grand Emir Residence / Sharq Plaza/ Boutique Hotels
Asia Samarkand / Malika Diyora / Bek / Arba / Karvon / Orient Star
Grand Fergana

Grandes Destinos & Exóticos 2020/2021

Desde

675€
7

Di a s
ref: LUS – 011
10 refeições
Amber

ÍNDIA – NAMASTE!
Delhi

2N

Jaipur

2N

Agra

1N

5º Dia – Jaipur / Amber / Jaipur

Guias Locais

Itinerário:

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). Almoço. Visita ao Palácio da Cidade, um complexo
de pequenos palácios, jardins e pátios; e ao Observatório Astronómico. Parada junto ao Palácio dos Ventos. Jantar e hospedagem.

falando Espanhol

1º Dia – Brasil / Delhi

Voo regular com destino a Delhi. Noite e refeições a bordo.

2º Dia – Delhi

6º Dia – Jaipur / Abhaneri / Fatehpur Sikri /
Agra

Traslado ao hotel. Hospedagem.

3º Dia – Delhi

Café da manhã. Visita ao Poço de Chand Baori, uma das cisternas mais profundas da Índia, na pequena localidade de
Abhaneri. Continuação para Fatehpur Sikri, “A Cidade Fantasma”, construída pelo imperador Akbar e abandonada posteriormente por falta de água. Almoço e viagem para Agra,
localizada nas margens do Rio Yamuna. Jantar e hospedagem.

Café da manhã. Tour de Delhi com início pela parte antiga: Forte Vermelho (exterior); Jama Masjid, uma das maiores mesquitas da Ásia;
Raj Ghat, o memorial a Ghandi; passeio de riquexó em Chandni Chowk
para conhecer seus bazares. Almoço e visita panorâmica da Nova Delhi: Minarete Qutub; Porta da Índia; Palácio Presidencial e Parlamento;
e o Templo dos Sikhs. Jantar e hospedagem.

7º Dia – Agra / Delhi / Brasil

4º Dia – Delhi / Samode / Jaipur

Café da manhã. Visita a um dos monumentos mais famosos
do mundo - o Taj Mahal, símbolo do amor; seguido do Forte de
Agra, a fortaleza do Império Mogol. Almoço e viagem de regresso
a Delhi. Jantar e traslado para o aeroporto. Nota: o voo a reservar
deverá ser a partir das 00h00

Café da manhã. Saída para Jaipur e em rota almoço no Palácio
Samode. O palácio combina o romantismo dos castelos escoceses com a opulência dos palácios Rajput. À tarde, panorâmica
de Jaipur, a “Cidade Rosa” do Rajastão. Assistência a uma cerimónia Aarti no Templo de Birla. Jantar e hospedagem.

Opção com Dubai

11 Dias

Fim dos nossos serviços.
11 refeições

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. À tarde, jornada através do deserto em 4x4. Observação do pôr-do-sol do topo de uma duna e jantar composto de carnes grelhadas, saladas, doces árabes e bebidas selecionadas ao ritmo
de espectáculo de danças tradicionais. Ainda incluso: passeio de camelo e “sanboarding”. Hospedagem. Nota: esta excursão não leva guia.

9º Dia – Dubai

Café da manhã. Tour da cidade: Dubai Marina com passeio de
barco (20m); Palm Jumeirah, passando pelo Atlantis The Palm;
área residencial Jumeirah Beach com parada para foto no Hotel Burj Al Arab. Tempo livre no Dubai Mall. À tarde percurso

Hotéis Previstos
Localização

Delhi
Jaipur
Agra
Dubai

(Ou similares)

através da “Beach Road”, para visitas do exterior da Mesquita
Jumeirah e do Palácio Presidential Zabeel; entrada no Museu do Dubai na fortaleza de Al-Fahidi; travessia numa típica
“abra” através do Creek para o destino final: os souks do ouro
e das especiarias. Hospedagem.

10º Dia – Dubai

Café da manhã. Dia livre para compras. Durante este dia, usufrua do bilhete “At The Top” que incluímos para a subida ao ao
124º andar da Burj Khalifa, a torre ícone do Médio Oriente, de
onde terá uma espectacular vista de 360º do emirado (deslocação por conta própria). Hospedagem.

11º Dia – Dubai

Café da manhã. Traslado ao aeroporto (quarto disponível
até às 11h00). Fim dos nossos serviços.

4*/5*

5*

The Suryaa / The Leela Ambience
Ramada / Four Points by Sheraton / Lemon Tree / Golden Tulip / Sarovar Premier
Doubletree by Hilton / Radisson / Ramada
Doubletree by Hilton Al Barsha

Le Meridien / Taj Palace
Hilton / Crown Plaza
Taj / Courtyard by Marriott
JW Marriott Marquis

Preços por pessoa
Programa
Índia

desde 1.205€

(Em Euros):

Categoria

4*/5*
5*
4*/5*

Índia
com Dubai
5*

Datas

Duplo

Supl.single

Abr-Set
Out-Mar'21
Abr-Set
Out-Mar'21
Abr+30Set
Mai
Jun-23Set
Out-Mar'21
Abr+26Ago-Set
Mai-10Jun
17Jun-19Ago
Out-Mar’21

675 €
800 €
847 €
1.126 €
1.311 €
1.205 €
1.256 €
1.625 €
1.585 €
1.529 €
1.431 €
2.017 €

216 €
346 €
289 €
486 €
488 €
379 €
433 €
808 €
666 €
610 €
512 €
1.017 €

Preços não são válidos no Dubai para eventos e congressos (consulte-nos suplementos)
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Datas de
chegada a Delhi:

4ªs de Abril de 2020 a Março de 2021
(excepto 19 de Dezembro a 5 de Janeiro)
(Mínimo 2 Participantes)

Incluso na Índia:

• 5 noites de hospedagem nos hotéis seleccionados com café da manhã;
• Circuito com guia acompanhante em língua espanhola;
• 10 refeições;
• Traslados de chegada e saída com assistente em língua inglesa;
• Assistência pelos nossos representantes
locais;

Incluso no Dubai:

• 3 noites de hospedagem nos hotéis seleccionados 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 consumo
ilimitado de bebidas selecionadas alcoólicas e não alcoólicas (motorista de língua inglesa);
• Traslados de chegada e saída com assistente 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

35
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Roteiro:

Desde

1.130€
9

Di a s
ref: LUS – 013
7 refeições

Jaipur

ÍNDIA DOS MARAJÁS
Roteiro:

Delhi

2N

Agra

1N

Datas de
chegada a Delhi:

Jaipur

2N

Jodhpur 1N Udaipur

1N

Guias Locais

Itinerário:

(Mínimo 2 Participantes)
2ªs de Abril de 2020 a Março de 2021
(excepto de 21 a 30 de Novembro e 19 de
Dezembro a 5 de Janeiro)

falando Espanhol

1º Dia – Brasil / Delhi

Voo regular com destino a Delhi. Noite e refeições a bordo.

2º Dia – Delhi

Traslado ao hotel. Hospedagem.

Incluso:

• Vôo Udaipur / Delhi em classe económica
(15kgs de bagagem de porão);
• 7 noites de hospedagem nos hotéis seleccionados com café da manhã;
• Circuito com guia acompanhante em língua espanhola;
• 7 refeições;
• Traslados de chegada e saída com assistente em língua inglesa;
• Assistência pelos nossos representantes
locais;

Não incluso:

• Passagens aéreas internacionais;
• Bebidas às refeições;
• Visto;
• Tudo o que não esteja incluído no programa

3º Dia – Delhi

7º Dia – Jaipur / Jodhpur

4º Dia – Delhi / Agra

8º Dia – Jodhpur / Ranakpur / Udaipur

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

Localização
Delhi
Agra
Jaipur
Jodhpur
Udaipur

(Ou similares)

Ásia e Pacífico

Categoria
4*/5*
5*

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. Jantar
e hospedagem.
Café da manhã. Saída para Ranakpur para visitar os Templos
Jainistas 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.

4*/5*

5*

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

Preços por pessoa
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Café da manhã. Excursão ao Forte de Amber, um romântico e clássico palácio do Rajastão. A subida far-se-á em jeep
ou em elefante (suj. a disponibilidade). Regresso a Jaipur e
breve parada junto ao Palácio dos Ventos. Visita ao Palácio
da Cidade, um complexo de pequenos palácios, jardins e
pátios; e ao Observatório Astronómico. Para finalizar o dia
desfrute de uma cerimónia hindu no Templo Birla. Jantar e
hospedagem.

Café da manhã. Visita à parte antiga de Delhi: Forte Vermelho (exterior); Mesquita Jama Masjid; passeio de riquexó
pelos bazares de Chandni Chowk; e memorial a Mahatma
Ghandi. À tarde visita panorâmica de Nova Delhi: Minarete
Qutub, Porta da Índia, Palácio Presidencial e edifícios governamentais. Por último, visita ao Templo dos Sikhs. Jantar
e hospedagem.

Hotéis Previstos

Udaipur

6º Dia – Jaipur / Amber / Jaipur

(Em Euros):

Datas

Duplo

Supl.single

Abr-Set
Out-Mar'20
Abr-Set
Out-Mar'20

1.130 €
1.274 €
1.411 €
1.690 €

324 €
404 €
390 €
637 €

Grandes Destinos & Exóticos 2020/2021

Desde

1.360€
11

Di a s
ref: Lus-012
18 Refeições

Agra

ÍNDIA SAGRADA
Roteiro:

Delhi

2N

Jaipur

2N

Agra

2N

Khajuraho 1N Allahabad 1N Varanasi 1N

Guias Locais

Itinerário:

falando Espanhol

1º Dia – Brasil / Delhi

Voo regular com destino a Delhi. Noite e refeições a bordo.

2º Dia – Delhi

7º Dia – Agra

Café da manhã. Visita a um dos monumentos mais famosos
do mundo - o Taj Mahal, símbolo do amor; seguido do Forte de
Agra, a fortaleza do Império Mogol. Almoço. Tarde livre. Jantar
e hospedagem.

8º Dia – Agra / Jhansi / Orcha / Khajuraho

Traslado ao hotel. Hospedagem.

3º Dia – Delhi

Café da manhã. Tour da parte antiga de Delhi: Forte Vermelho (exterior); Jama Masjid, uma das maiores mesquitas da Ásia; Raj Ghat, o
memorial a Ghandi; passeio de riquexó em Chandni Chowk para conhecer seus bazares. Almoço. Visita panorâmica da Nova Delhi: Minarete Qutub; Porta da Índia; Palácio Presidencial e Parlamento; e o
Templo dos Sikhs. Jantar e hospedagem.

4º Dia – Delhi / Samode / Jaipur

Café da manhã. Saída para Jaipur e almoço no Palácio Samode, que combina o romantismo dos castelos escoceses com a
opulência dos palácios Rajput. À tarde, panorâmica de Jaipur, a
“Cidade Rosa” do Rajastão. Assistência a uma cerimónia Aarti
no Templo de Birla. 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). Almoço. Visita ao Palácio da Cidade, um complexo de
pequenos palácios, jardins e pátios; e ao Observatório Astronómico.
Parada junto ao Palácio dos Ventos. Jantar e hospedagem.

6º Dia – Jaipur / Fatehpur Sikri / Agra

Café da manhã. Visita ao Poço de Chand Baori em Abhaneri.
Continuação para Fatehpur Sikri, “A Cidade Fantasma”, construída pelo imperador Akbar e abandonada posteriormente
por falta de água. Almoço e viagem para Agra, localizada nas
margens do Rio Yamuna. Jantar e hospedagem.

Opção com Katmandú (Nepal)

Café da manhã. Embarque em trem para Jhansi. Visita a Orcha, 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. Jantar e hospedagem.

9º Dia – Khajuraho / Allahabad

Café da manhã. Visita aos famosos templos eróticos, 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. Jantar e hospedagem.

11º Dia – Varanasi (Sarnath) / Delhi / Brasil

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, aldeia onde Buda deu seu primeiro sermão, visita
às ruínas e museu. Almoço. Vôo para Delhi. Jantar em restaurante
local. Traslado ao aeroporto.

Fim dos nossos serviços.
15 Dias

23 refeições

Datas de
chegada a Delhi:

4ªs de 22 de Abril de 2020 a Março de 2021
(excepto de 25 Novembro a 4 Dezembro e
19 de Dezembro a 5 de Janeiro)
(Mínimo 2 Participantes)

Incluso:

• Vôo Varanasi / Delhi em classe económica (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 hotéis seleccionados com café da manhã;
• Circuito com guia acompanhante em língua espanhola na Índia;
• Visitas com guia local em língua espanhola em Katmandú;
• 18 ou 23 refeições;
• Trem Agra-Jhansi em carruagem de classe turística com ar condicionado (“car
chair”);
• Traslados de chegada e saída com assistente 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 programa

desde 2.125€

Consulte-nos itinerário detalhado

Hotéis Previstos
Localização

(Ou similares)

4*/5*

5*

Preços por pessoa
Programa
Índia

Índia
e Katmandú

(Em Euros):

Categoria
4*/5*
5*
4*/5*
5*

Datas

Duplo

Supl.single

Abr-Set
Out-Mar'21
Abr-Set
Out-Mar'21
Abr-Set
Out-Mar'21
Abr-Set
Out-Mar'21

1.360 €
1.614 €
1.691 €
2.124 €
2.125 €
2.464 €
2.629 €
3.145 €

371 €
570 €
464 €
813 €
674 €
914 €
827 €
1.204 €

Grandes Destinos & Exóticos 2020/2021
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Ásia e Pacífico

Delhi
The Suryaa / The Leela Ambience
Le Meridien / Taj Palace
Ramada / Four Points by Sheraton / Lemon Tree / Golden Tulip / Sarovar Premier
Hilton / Crown Plaza
Jaipur
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
Soaltee Crowne Plaza / Radisson / Yak and Yeti
Katmandú
Aloft Thamel

Desde

$1.830
12

Di a s
ref: LUS – 014
11 refeições

Templo

TAILâNDIA com DUBAI
Roteiro:

Bangkok

2N

Phitsanulok 1N Chiang Rai

Datas de
chegada a Bangkok:

2N

Itinerário:

5ªs de Abril de 2020 a Março de 2021
(Mínimo 2 Participantes)

Chiang Mai 2N Dubai
Guias Locais

falando Espanhol na Tailândia

• 7 noites de hospedagem nos hotéis seleccionados com café da manhã;
• Circuito com guia acompanhante em língua espanhola;
• 10 refeições;
• Traslados de chegada e saída;
• Assistência pelos nossos representantes
locais;

Incluso no Dubai :

• 3 noites de hospedagem nos hotéis seleccionados com café da manhã;
• Visita de cidade com guia local em língua
portuguesa;
• Safari com jantar no deserto com consumo ilimitado de bebidas selecionadas
(bebidas alcoólicas incluídas);
• Traslados de chegada e saída com assistente 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

Notas importantes:

1º Dia – Brasil / Bangkok

Voo regular com destino a Bangkok. Noite e refeição a bordo.

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 parada 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

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

Café da manhã. Passeio em barco tradicional para conhecer as

Hotéis Previstos
Localização

Bangkok
Phitsanulok
Chiang Rai
Chiang Mai
Dubai

(Ou similares)

Preços por pessoa
Programa

9 Dias
Tailândia

Ásia e Pacífico

Guias Locais

falando Português no Dubai

2º Dia – Bangkok

Incluso na Tailândia:

12 Dias
Tailândia
e Dubai
Dubai

38

3N

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 animais. 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 das dunas do deserto
em veículo 4x4. Observação do pôr-do-sol e traslado para o
acampamento. Jantar composto de carnes grelhadas, saladas, doces árabes e bebidas seleccionadas. Espectáculo de
danças tradicionais, pintura de mãos com desing Henna e
passeio de camelo incluídos. Hospedagem. Nota: esta excursão
não leva guia, motorista em língua inglesa

11º Dia – Dubai

Café da manhã. Tour de dia completo: passeio de barco na Dubai Marina; Palm Jumeirah, passando pelo Atlantis The Palm;
área residencial Jumeirah Beach com parada para foto no Hotel Burj Al Arab. Tempo livre no Dubai Mall. À tarde percurso
através da “Beach Road”, para visitas do exterior da Mesquita
Jumeirah e do Palácio Presidential Zabeel; entrada no Museu
do Dubai na fortaleza de Al-Fahidi; travessia em “abra” através do Creek para os souks do ouro e das especiarias. Hospedagem.

12º Dia – Dubai / Brasil

Café da manhã. Traslado ao aeroporto (quarto disponível até
às 12h00). Fim dos nossos serviços.

Categoria Primeira

Categoria Primeira Superior

Novotel Silom Road
Topland
The Legend
Holiday Inn
Citymax Al Barsha at the Mall***

Pullman Bangkok G
Topland
The Riviere by Katathani
Dusit D2
Doubletree by Hilton Al Barsha****

(Em USD):

Categoria
Primeira

Primeira Superior
Primeira
Primeira Superior

Datas

Duplo

Supl.single

Abr-Out
Nov-Mar'21
Abr-Out
Nov-Mar'21
Abr-Out
Nov-Mar'21
Abr-Set
Out-Mar'21

$1.315
$1.379
$1.711
$1.798
$1.830
$1.911
$2.345
$2.647

$460
$483
$654
$690
$642
$680
$951
$1.204

Supl.pessoa/noite Dusit D2 12-15Abr + 1-6Mai + 29Set-4Out + 30Out = $14
Preços não são válidos para partidas de Natal e Reveillon (24 e 31 Dez) – consulte suplementos
Preços não são válidos no Dubai para períodos de congressos e outros eventos (consulte-nos)

Grandes Destinos & Exóticos 2020/2021

Desde

$1.275
10

Di a s
ref: Lus-015
12 Refeições

Chiang Mai

TAILâNDIA – REINO THAI
Bangkok

2N

Ayuthaya 1N Phitsanulok 1N Chiang Rai 2N Chiang Mai 2N

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 hospedagem.

Guias Locais

falando Espanhol

1º Dia – Brasil / Bangkok

Voo regular com destino a Bangkok. Noite e refeição a bordo.

7º Dia – Chiang Rai

2º Dia – Bangkok

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.

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.

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 templo 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.

4º Dia – Bangkok / Rio Kwai / Ayuthaya

Café da manhã. Início da jornada rumo ao norte. Em Kanchanaburi visita à famosa ponte sobre o Rio Kwai, construída pelos prisioneiros 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.

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.

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.

10º Dia – Chiang Mai / Brasil

6º Dia – Phitsanulok / Sukhothai / Chiang Rai

Café da manhã. Traslado ao aeroporto (quarto disponível até às 12h00).

Café da manhã. Visita ao templo Wat Phra Sri Ratana Mahathat. Continuação para a zona histórica de Sukhothai, onde se

Hotéis Previstos
Localização

Bangkok
Ayuthaya
Phitsanulok
Chiang Rai
Chiang Mai

(Ou similares)

Preços por pessoa
Programa

Categoria Turística

Categoria Primeira

Categoria Primeira Superior

Furama Silom
Kantary
Topland
Phowadol
Holiday Inn

Novotel Silom Road
Kantary
Topland
The Legend
Holiday Inn

Pullman Bangkok G
Kantary
Topland
The Riverie by Katathani
Dusit D2

(Em USD):

Categoria
Turística

10 Dias

Primeira
Primeira Superior

11 Dias
Com Mercado
Flutuante

Fim dos nossos serviços.

Turística
Primeira
Primeira Superior

Datas

Duplo

Supl.single

Abr-Out
Nov-Mar'21
Abr-Out
Nov-Mar'21
Abr-Out
Nov-Mar'21
Abr-Out
Nov-Mar'21
Abr-Out
Nov-Mar'21
Abr-Out
Nov-Mar'21

$1.275
$1.345
$1.338
$1.409
$1.614
$1.700
$1.475
$1.543
$1.544
$1.618
$1.851
$1.940

$443
$466
$554
$586
$812
$857
$489
$514
$610
$645
$899
$948

Supl.pessoa/noite Dusit D2 12-15Abr + 1-6Mai + 29Set-4Out + 30Out = $14
Preços não são válidos para partidas de Natal e Reveillon (23 e 30 Dez) – consulte suplementos

Grandes Destinos & Exóticos 2020/2021

Datas de
chegada a Bankok:

4ªs de Abril de 2020 a Março de 2021
(Mínimo 2 Participantes)

Incluso:

• 8 noites de hospedagem nos hotéis seleccionados com café da manhã;
• Circuito com guia acompanhante em língua 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 $1475
• 1 noite em Bangkok em regime de alojamento e pequeno-almoço;
• E xcursão de meio-dia ao Mercado Maeklong
(trem) e Mercado Flutuante Damnoen Saduak;
• Traslado de chegada.

Notas importantes:

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

Mercado Flutuante

39

Ásia e Pacífico

Roteiro:

Desde

$1.985
11

Di a s

6 refeições

Krabi

TRIÂNGULO THAI COM KRABI OU KOH SAMUI
Roteiro:

Bangkok

3N

Chiang Rai

Datas de
chegada a Bangkok:

4ªs e Sábados de Abril de 2020 a Março de
2021
(Mínimo 2 Participantes)

1N

Chiang Mai 2N Krabi ou Koh Samui 3N

NOVIDADE 2020/21
6º Dia – Chiang Rai / Chiang Mai

Guias Locais

Itinerário:

Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem. (quarto disponível a
partir das 14h00).

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.

3º Dia – Bangkok

7º Dia – Chiang Mai

falando Espanhol

1º Dia – Brasil / Bangkok

Voo regular com destino a Bangkok . Noite e refeição a bordo.

2º Dia – Bangkok

Incluso:

•P
 assagem aérea Bangkok / Chiang Rai;
Chiang Mai / Krabi ou Koh Samui em classe económica (20kgs bagagem de porão);
• 9 noites de hospedagem nos hotéis seleccionados com café da manhã;
• Visitas com guias locais em língua espanhola;
• 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 programa

Notas importantes:

• 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

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.

Hotéis Previstos

(Ou similares)

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 disponível até às 12h00).

Fim dos nossos serviços.

Localização

Categoria Turística Superior

Categoria Primeira

Categoria Primeira Superior

Bangkok
Chiang Rai
Chiang Mai
Krabi
Koh Samui

Furama Silom
Phowadol
Holiday Inn
Glow Ao Nang
Chaba Samui

Novotel Silom Road
The Legend
Holiday Inn
Beyong
Chaba Cabana

Anantara Sathorn
The Legend
Le Meridien
Dusit Thani
New Star Beach

Preços por pessoa
Programa

(Em USD):

Categoria
Turística

Com
Krabi

Primeira
Primeira Superior
Turística

Ásia e Pacífico

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.

Com
Koh Samui

Primeira
Primeira Superior

Datas

Duplo

Supl.single

Abr-Out
Nov-Mar'21
Abr-Out
Nov-Mar'21
Abr-Out
Nov-Mar'21
Abr-Out
Nov-Mar'21
Abr-Out
Nov-Mar'21
Abr-Set
Out-Mar'21

$1.985
$2.094
$2.215
$2.315
$2.654
$2.828
$2.052
$2.079
$2.181
$2.212
$2.730
$2.783

$446
$562
$683
$773
$1.017
$1.207
$501
$537
$636
$675
$1.081
$1.138

Suplementos pessoa/noite em Krabi 16Jul-Ago Chaba Samui e Chaba Cabana $18; New Star $60
Preços não são válidos para partidas de Natal e Reveillon (19,23,26 e 30 Dez) – consulte suplementos
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Desde

$1.275
11

Di a s

Chiang Mai

TAILANDIA ESSENCIAL COM PHUKET OU PHI PHI
Bangkok

3N

Chiang Rai

1N

Chiang Mai 2N Phuket ou Phi Phi 2N
6º Dia – Chiang Mai

Guias Locais

Itinerário:

Café da manhã. Visita a Wat Doi Suthep, o templo da montanha, 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.

falando Espanhol

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).

7º Dia – Chiang Mai

Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de excursão ao Santurário de Elefantes. 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; 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.

8º Dia – Chiang Mai / Phuket ou Phi Phi

Café da manhã. Traslado ao aeroporto e vôo para Phuket (incluso). Chegada, traslado ao hotel em Phuket ou ferry para Phi Phi.
Hospedagem.

9º e 10º Dias – Phuket ou Phi Phi

4º Dia – Bangkok

Café da manhã. Dias livres para relaxar na praia. Hospedagem.

Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de excursão opcional ao
Mercado Flutuante. Hospedagem.

11º Dia – Phi Phi / Phuket / Brasil

5º Dia – Bangkok / Chiang Rai

Café da manhã. Traslado ao aeroporto de Phuket
(quarto disponível até às 12h00)

Café da manhã. Traslado ao aeroporto e vôo (incluso) para Chiang
Mai, a capital do norte. Traslado ao hotel. Hospedagem.

Hotéis Previstos

(Ou similares)

NOVIDADE 2020/21

Fim dos nossos serviços.

Localização

Categoria Turística Superior

Categoria Primeira

Categoria Primeira Superior

Bangkok
Chiang Mai
Phuket
Phi Phi

Furama Silom
Ibis Styles
Best Western Patong
Phi Phi Natural Resort

Novotel Silom Road
The Empress
Best Western Plus The Beachfront
P.P. Erawan Palms Resort

Mode Sathorn
Dusit D2
Pullman Arcadia
Phi Phi Island Village

Preços por pessoa
Programa

(Em USD):

Categoria
Turística

Com
Phuket

Primeira
Primeira Superior
Turística

Com
Phi Phi

Primeira
Primeira Superior

Datas

Duplo

Supl.single

Abr-Out
Nov-Mar'21
Abr-Out
Nov-Mar'21
Abr-Out
Nov-Mar'21
Abr-Out
Nov-Mar'21
Abr-Out
Nov-Mar'21
Abr-Set
Out-Mar'21

$1.275
$1.395
$1.353
$1.520
$1.783
$2.020
$1.477
$1.606
$1.544
$1.736
$1.996
$2.340

$331
$434
$410
$559
$841
$1.064
$409
$493
$476
$626
$910
$1.241

Suplementos pessoa/noite: Empress Abr $5; Phi Phi Island 1-19Abr $79
Preços não são válidos para partidas de Natal e Reveillon (de 15 a 31 Dezembro) – consulte suplementos
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Datas de
chegada a Bangkok:

Diárias de Abril de 2020 a Março de 2021
(Mínimo 2 Participantes)

Incluso:

• Passagem aérea Bangkok / Chiang Mai /
Phuket em classe económica (20kgs bagagem de porão);
• 9 noites de hospedagem nos hotéis seleccionados com café da manhã;
• Visitas com guias locais em língua espanhola;
• Ferry Phuket / Phi Phi / Phuket para a opção 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 programa

Notas importantes:

• 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
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Ásia e Pacífico

Roteiro:

Desde

$1.710
14

Di a s

13 refeições

Siem Reap

VIETNÃ E CAMBOJA
Roteiro:

Hanói

2N

Baía de Halong

Datas de
chegada:

Hoi An

2N

Hue 2N Ho Chi Minh

Itinerário:

Vietnã e Camboja (chegadas a Hanoi):
Quartas de Abril de 2020 a Março de 2021

1º Dia – Brasil / Hanói

Bangkok, Vietnã e Camboja (chegadas a
Bangkok):
Domingos de Abril de 2020 a Março de 2021
(Mínimo 2 Participantes)

2º Dia – Hanói

Incluso:

• 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 económica (20kgs de bagagem de porão) na
opção de 17 dias;
• 12 ou 15 noites de hospedagem nos hotéis seleccionados com café da manhã;
• Visitas com guias locais de língua espanhola;
• 13 refeições;
• Traslados de chegada e saída com assistente em língua inglesa;
• Assistência pelos nossos representantes
locais;

Não incluso:

Ásia e Pacífico

1N

• Passagens aéreas internacionais;
• Bebidas às refeições;
• Vistos (Vietnã electrónico $25, Camboja
à chegada $30);
• Jantares obrigatórios de Natal e Reveillon (consulte-nos);
• Tudo o que não esteja incluído no programa
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2N

Siem Reap

Guias Locais

falando Espanhol

Voo regular com destino a Hanói. Noite e refeição a bordo.

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. Hospedagem.

9º Dia – Hue / Ho Chi Minh

Chegada. Traslado ao hotel. Hospedagem.

3º Dia – Hanói

Café da manhã. Visita da cidade, que mistura a herança francesa 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 Literatura. 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 pedra, 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 japonês com mais de 400 anos e o colorido mercado. Almoço e
tarde livre. Hospedagem.

7º Dia – Hoi An / Hue

3N

Café da manhã. Traslado para Hue, antiga capital imperial, passando por Hai Van, o Porto das Nuvens, e pela praia de Lang Co.
Visita à cidadela imperial e ao mercado Dong Ba. Passeio em
riquexó pela cidade antiga até ao Lago de Tinh Tam. Jantar e hospedagem.

Café da manhã. Vôo para Ho Chi Minh. Visita aos Túneis de
Cu Chi, impressionante rede construída pelos soldados da resistência 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 belíssimas 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.
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Baía de Halong

17 Dias

13 refeições

desde $2.475

1º Dia – Brasil / Bangkok

Voo regular com destino a Bangkok. Noite e refeições a bordo.

cursão opcional a Chinatown e navegação pelos canais.
Hospedagem.

2º Dia – Bangkok

4º 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 primeira 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-

Hotéis Previstos
Localização

Bangkok
Hanoi
Baía de Halong
Hoi An
Hue
Ho Chi Minh
Siem Reap

(Ou similares)

Categoria Primeira Superior

Aetas Lumpini
Babylon Grand
Junco Bhaya
Phu Thinh
Midtown
Sonnet
Angkor Holiday

Aetas Lumpini
La Casa
Junco Bhaya
Hoi An Trails
Eldora
Saigon Prince
Lotus Blanc Resort

Anantara Sathorn
Melia
Junco Bhaya
Allegro
B. W. Premier Indochine Palace
Pullman Saigon
Sokha Angkor

(Em USD):

Categoria

Primeira
Primeira Superior
Turística

17 Dias
com Bangkok

Café da manhã. Traslado para o aeroporto e vôo para Hanói (inclusi).
Continuação do programa.

Categoria Primeira

Turística
14 Dias

5º Dia – Bangkok / Hanói

Categoria Turística

Preços por pessoa
Programa

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. Tarde livre em Bangkok e hospedagem.

Primeira
Primeira Superior

Datas

Duplo

Supl.single

Abr+Out-Mar’21
Mai-Set
Abr+Out-Mar’21
Mai-Set
Abr+Out-Mar’21
Mai-Set
Abr+Out-Mar’21
Mai-Set
Abr+Out-Mar’21
Mai-Set
Abr+Out-Mar’21
Mai-Set

$1.827
$1.710
$2.026
$1.891
$2.311
$2.083
$2.626
$2.475
$2.824
$2.659
$3.141
$2.883

$471
$436
$659
$597
$960
$799
$530
$505
$661
$618
$901
$788

Suplemento Baía de Halong por pessoa 20-30Jan = $29
Suplemento Angkor Holiday por quarto/noite 22Dez-10Jan+20-30Jan = $23
Suplemento Sokha Angkor por quarto/noite 20Dez-5Jan = $65
Suplemento Aetas Lumpini por quarto/noite 25Dez-5Jan+10-16Fev = $16
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Bangkok

Bangkok

43

Ásia e Pacífico

Opção com Bangkok

Desde

$2.475
13

Di a s

12 refeições

Chiang Rai

TAILÂNDIA, VIETNÃ E CAMBOJA
Roteiro:

Bangkok

2N

Chiang Rai

Datas de
chegada a Bangkok:

5ªs de Abril de 2020 a Março de 2021
(Mínimo 2 Participantes)

Incluso:

• 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 seleccionados com café da manhã;
• Visitas com guias locais em língua espanhola;
• 12 refeições;
• Traslados de chegada e saída;
• Assistência pelos nossos representantes
locais;

Não incluso:

Ásia e Pacífico

• Passagens aéreas internacionais;
• Jantares obrigatórios de Natal e Reveillon (consulte-nos);
• Bebidas às refeições;
• Vistos (Vietnã electrónico $25, Camboja
à chegada $30);
• Tudo o que não esteja incluído no programa

Notas importantes:

• Novembro a Março - itinerário, hotéis previstos
e preços a reconfirmar
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1N

Chiang Mai

2N

Hanói 2N Baía de Halong

Itinerário:

Guias Locais

falando Espanhol

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 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 / 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.

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.

1N

Siem Reap

3N

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. Hospedagem.

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 incluído) que mistura a herança francesa de grandes avenidas 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 pequenas ilhotas e estátuas em pedra. Pensão completa, actividades 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.
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Hanói

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 elefantes 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.

Hotéis Previstos
Localização

(Ou similares)

Café da manhã. Navegação pelo Lago Tonle Sap (suj. ao nível
das águas), o maior lago de água doce do sudeste asiático. Almoço. 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.

Categoria Turística

Categoria Primeira

Categoria Primeira Superior

Furama Silom
Phowadol
Holiday Inn
Flower Garden
Junco Bhaya
Treasure Oasis

Novotel Silom Road
The Legend
Holiday Inn
La Belle Vie
Junco Bhaya
Lotus Blanc

Pullman Bangkok G
The Riverie by Katathani
Dusit D2
Pan Pacific
Paradise Luxury
Courtyard by Marriott

Bangkok
Chiang Rai
Chiang Mai
Hanoi
Halong Bay
Siem Reap

Preços por pessoa
Categoria

12º Dia – Siem Reap

(Em USD):

Primeira
Primeira Superior
Primeira Superior

Datas

Duplo

Supl.single

Abr+Out
Mai-Set
Nov-Mar'21
Abr+Out
Mai-Set
Nov-Mar'21
Abr+Out
Mai-Set
Nov-Mar'21

$2.580
$2.475
$2.660
$2.683
$2.554
$2.770
$3.253
$3.133
$3.369

$599
$543
$631
$733
$650
$683
$1.286
$1.194
$1.354

Suplementos pessoa/noite Dusit D2 12-15Abr + 1-6Mai + 29Set-4 Out + 30Out = $57
Suplementos pessoa/dia Ano Novo Khmer Camboja (14-16Abr): $22
Pchum Ben Camboja(16-18Set) + partidas de Natal e Reveillon (17,24 e 31Dez) - – consulte suplementos
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11º Dia – Siem Reap

Desde

$2.635
17

Di a s
ref: LUS – 019
16 refeições

Luang Prabang

LAOS, VIETNÃ E CAMBOJA
Roteiro:

Luang Prabang

Datas de
chegada a Luang Prabang:

Domingos de Abril de 2020 a Março de 2021
(Mínimo 2 Participantes)

Incluso:

• 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 / Bangkok em classe económica (20kgs de
bagagem de porão) na opção de 19 dias;
• 15 ou 17 noites de hospedagem nos hotéis seleccionados com café da manhã;
• Visitas com guias locais de língua espanhola;
• 16 refeições;
• Traslados de chegada e saída com assistente em língua inglesa;
• Assistência pelos nossos representantes
locais;

Não incluso:

• Passagens aéreas internacionais;
• Bebidas às refeições;
• Vistos (Vietnã electrónico $25, Camboja
à chegada $30, Laos à chegada $35);
• Jantares obrigatórios de Natal e Reveillon (consulte-nos);
• Tudo o que não esteja incluído no programa

3N

Hanói

2N

Baía de Halong

1N

Hoi An

Itinerário:

2N

Hue 2N Ho Chi Minh
Guias Locais

falando Espanhol

1º Dia – Brasil / Luang Prabang

Voo regular com destino a Luang Prabang. Noite e refeição 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 Sensoukarahm; 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 estupa em forma de melancia; Wat Aham; Wat Thaty onde repousam as cinzas do Rei Sisavang Vong; e Wat Xieng Thong. À tarde, 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. Regresso 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 francesa 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 Literatura. 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

Ásia e Pacífico

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, Património 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.
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2N

Siem Reap

3N

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, passando por Hai Van, o Porto das Nuvens, e pela praia de Lang
Co. Visita à cidadela imperial e ao mercado Dong Ba. Passeio
em riquexó pela cidade antiga até ao Lago de Tinh Tam. 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 Prefeitura, 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. Visitas 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
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Siem Reap

Opção com Bangkok

19 Dias

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. 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 escola de medicina tradicional; e o Grande Palácio Real, onde
se localiza o Templo do Buda Esmeralda, a imagem mais
Localização

(Ou similares)

Luang Prabang
Hanoi
Baía de Halong
Hoi An
Hue
Ho Chi Minh
Siem Reap
Bangkok

Preços por pessoa
Programa

17 Dias

19 Dias com
Bangkok

Café da manhã. Traslado ao aeroporto.

Fim dos nossos serviços.

16 refeições

16º Dia – Siem Reap / Bangkok

Hotéis Previstos

17º Dia – Siem Reap / Brasil
desde $3.395

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. Tarde livre em Bangkok e hospedagem.

19º Dia – Bangkok / Brasil

Café da manhã. Traslado ao aeroporto.

Fim dos nossos serviços.

Categoria Primeira

Categoria Primeira Superior

My Dream Resort
La Casa
Junco Bhaya
Hoi An Trails
Eldora
Saigon Prince
Lotus Blanc Resort
Aetas Lumpini

Burasari Heritage
Melia
Junco Bhaya
Allegro
B. W. Premier Indochine Palace
Pullman Saigon
Sokha Angkor
Anantara Sathorn

(Em USD):

Categoria
Primeira

Primeira Superior
Primeira
Primeira Superior

Datas

Duplo

Supl.single

Abr+Out-Mar’21
Mai-Set
Abr+Out-Mar’21
Mai-Set
Abr+Out-Mar’21
Mai-Set
Abr+Out-Mar’21
Mai-Set

$2.801
$2.635
$3.356
$2.943
$3.593
$3.395
$4.179
$3.736

$834
$740
$1.354
$996
$1.034
$940
$1.583
$1.224

Suplemento Burasari Pax 22Dez-8Jan = Duplo $136, Single $271;
Suplemento Sokha Angkor quarto/noite 20Dez-5Jan = $66
Suplemento Aetas Lumpini por quarto/noite 25Dez-5Jan+10-16Fev = $16

Grandes Destinos & Exóticos 2020/2021

Hanói

Bangkok
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Ásia e Pacífico

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

Desde

$3.405
13

Di a s

6 refeições

Yangon

BANGKOK, MYANMAR, VIETNÃ E CAMBOJA
Roteiro:

Bangkok

2N

Yangon 1N Bagan

Datas de
chegada a Bangkok :

5ªs de Abril de 2020 a Março de 2021
(Mínimo 2 Participantes)

Incluso:

• 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 / Mandalay em classe económica (20kgs bagagem de porão);
• 11 noites de hospedagem nos hotéis seleccionados com café da manhã;
• Visitas com guias locais em língua espanhola;
• 6 refeições;
• Traslados de chegada e saída;
• Assistência pelos nossos representantes
locais;

Não incluso:

Ásia e Pacífico

• Passagens aéreas internacionais;
• Jantares obrigatórios de Natal e Reveillon
(consulte-nos);
• Bebidas às refeições;
• Vistos (Myanmar electrónico $50, Vietnã electrónico $25, Camboja à chegada
$30);
• Tudo o que não esteja incluído no programa

Notas importantes:

• Novembro a Março - itinerário, hotéis previstos
e preços a reconfirmar
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1N

Mandalay

1N

Amarapura / Hanoi 2N Baía de Halong

Itinerário:

Guias Locais

1N

Siem Reap

3N

NOVIDADE 2020/21

6º Dia – Bagan / Mandalay / Mingun

Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem. (quarto disponível a partir das 14h00).

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.

3º Dia – Bangkok

7º Dia – Mandalay / Amarapura / Hanói

falando Espanhol

1º Dia – Brasil / Bangkok

Voo regular com destino a Bangkok. Noite e refeição a
bordo.

2º 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 atravessando 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 majestoso 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.

Café da manhã. Visita ao Pagode Mahamuni, ao Palácio
Real e ao Pagode Kuthodaw, com o maior livro do mundo – 729 pedras de mármore com inscrições do budismo
Theravada. Continuação para a Ponte U Bein em Amarapura. 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 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 pequenas ilhotas e estátuas em pedra. Pensão completa, actividades 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.
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Bagan

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 elefantes 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.

Hotéis Previstos
Localização

(Ou similares)

Bangkok
Yangon
Bagan
Mandalay
Hanoi
Baía de Halong
Siem Reap

Preços por pessoa
Categoria

Primeira Superior

Café da manhã. Navegação pelo Lago Tonle Sap (suj. ao nível das
águas), o maior lago de água doce do sudeste asiático. Almoço. 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.

Categoria Primeira

Categoria Primeira Superior

Novotel Silom Road
Summit Park View
Treasure Myanmar Resort
The Link 78
La Belle Vie
Junco Bhaya
Lotus Blanc

Pullman Bangkok G
The Strand
Aureum Palace
Mandalay Hill Resort
Pan Pacific
Paradise Luxury
Courtyard by Marriott

(Em USD):

Primeira

12º Dia – Siem Reap

Datas

Duplo

Supl.single

Abr+Out
Mai-Set
Nov-Mar'21
Abr+Out
Mai-Set
Nov-Mar'21

$3.547
$3.405
$3.749
$4.224
$4.019
$4.501

$704
$607
$779
$1.471
$1.251
$1.631

Suplementos pessoa/dia Ano Novo Khmer Camboja (14-16Abr): $22
Pchum Ben Camboja(16-18Set) + partidas de Natal e Reveillon (17,24 e 31Dez) – consulte suplementos
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Baía de Halong
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11º Dia – Siem Reap

Desde

$2.540
12

Di a s

6 refeições

Cingapura

CINGAPURA E TEMPLOS DA BIRMÂNIA
Roteiro:

Cingapura

3N

Yangon 1N Monte Popa / Bangan

Datas de
chegada a Cingapura:

Mandalay

2N

Lago Inle

Guias Locais

Itinerário:

(Mínimo 2 Participantes)
Domingos de Abril de 2020 a Março de
2021 (excepto 28 Junho e 20 Setembro)

2N

falando Espanhol

1º Dia – Brasil / Cingapura

Voo regular com destino a Cingapura. Noite e refeições a bordo.

2º Dia – Cingapura

Traslado ao hotel. Hospedagem.

Incluso:

•P
 assagem 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 seleccionados com café da manhã;
• Visitas com guias locais de língua espanhola;
• 6 refeições;
• Traslados de chegada e saída com assistente em língua inglesa;
• Assistência pelos nossos representantes
locais;

Não incluso:

• Passagens aéreas internacionais;
• Bebidas às refeições;
• Jantares obrigatórios de Natal e Reveillon (consulte-nos)
• Visto para Myanmar (electrónico $50)
• Tudo o que não esteja incluído no programa

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.

9º Dia – Mandalay (Mingun)

5º Dia – Cingapura / Yangon

10º Dia – Mandalay / Heho / Lago Inle

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 muito 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 Shwezigon; o templo-gruta Wetkyi-In Gubyaukgy com murais jataka; o elegante Templo Htilominlo. Almoço. À tarde visita ao
Templo Ananda e a uma oficina de cerâmica tradicional; percurso em caleche pelos Templos Thatbyinnyu, Dhammayangyi 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).
(Ou similares)

Cingapura
Yangon
Bagan
Mandalay
Lago Inle

Preços por pessoa
Categoria

Primeira Superior

Café da manhã. Vôo (incluso) para Heho. Traslado à aldeia Nyaung
Shwe, porta de entrada do Lago Inle e visita ao Mosteiro de Madeira Shwe Yan Pyay Almoço e navegação pelo lago, atravessando 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 pitorescas 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 estupa 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.

Categoria Primeira

Categoria Primeira Superior

The Park Royal on Beach Road
Rose Garden
Areindmar
Eastern Palace
Pristine Lotus (floating cottage)

The Mandarin Orchard
Melia
Bagan Lodge
Mercure Mandalay Hill Resort
Pristine Lotus (Inle Lotus Villa)

(Em USD):

Primeira

Ásia e Pacífico

Café da manhã. Vôo (incluso) para Mandalay. Excursão a Ava
com percurso em caleche passando pelo antigo Mosteiro Bagaya, 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. Visita aos pagodes Swan Oo Pon Nya Shin e U Min Thone Sae e ao
mercado local. Última parada em Amarapura, “Cidade da Imortalidade”, para visitar oficinas artesanais e a Ponta de U Bein.
Hospedagem em Mandalay.

Café da manhã. Dia livre. Hospedagem.

4º Dia – Cingapura

Localização

50

8º Dia – Bagan / Mandalay (Ava, Sagaing e Amarapura)

Café da manhã. Cruzeiro no rio até Mingun – visita a Mingun Pahtodawgyi, uma estupa incompleta, e ao pagode branco de Hsinbyume 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.

Hotéis Previstos

Mandalay

2N

Datas

Duplo

Supl.single

Abr+Out-Mar’21
Mai-Set
Abr+Out-Mar’21
Mai-Set

$2.696
$2.540
$3.100
$2.853

$1.050
$896
$1.479
$1.230

Traslados em Cingapura 22h30-07h00 suplemento de $115 por traslado
Suplemento Festival da Água Myanmar 13-17Abr: $129 por pessoa
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Desde

$1.880
12

Di a s
ref: LUS – 022
3 refeições

Ubud

CINGAPURA COM TEMPLOS E PRAIAS DE BALI
Cingapura

3N

Ubud 3N Praia de Bali
Guias Locais

Itinerário:

falando Espanhol

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

Hotéis Previstos
Localização

(Ou similares)

Cingapura
Ubud
Bali

Preços por pessoa
Categoria

Primeira Superior

Sareng Agung, mercado, bosque dos macacos sagrados e o
Museu Arma, sobre a arte e cultura balinesa. Almoço. Caminhada 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; região 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 encostas 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.

Categoria Primeira

Categoria Primeira Superior

The Park Royal on Beach Road
Ubud Wana Resort
Sadara Boutique (Benoa)

The Mandarin Orchard
Plataran Hotel & Spa
Ayodya Resort (Nusa Dua)

(Em USD):

Primeira

4N

Datas

Duplo

Supl.single

Abr+27Set-Mar'21
Mai-Jun+ 30Ago-13Set
Jul-16Ago
23Ago
Abr+27Set-Mar'21
Mai-Jun+ 30Ago-13Set
Jul-16Ago
23Ago

$2.059
$1.880
$1.969
$1.923
$2.564
$2.157
$2.313
$2.266

$1.007
$951
$1.027
$981
$1.481
$1.239
$1.376
$1.329

Traslados em Cingapura 22h30-07h00 suplemento de $115 por traslado

Grandes Destinos & Exóticos 2020/2021

Datas de
chegada a Cingapura:

(Mínimo 2 Participantes)
2020
Abril: 05,12,19,26;
Maio: 10,24;
Junho: 07,14;
Julho: 05,12,19;
Agosto: 02,09,16,23,30;
Setembro: 13,27;
Outubro: 04,11,18,25;
Novembro: 01,08,15,22,29;
Dezembro: 06;
2021
Janeiro: 10,17,24,31;
Fevereiro: 07,14,21,28;
Março: 07,14,21.

Incluso:

• Passagem aérea Cingapura / Denpasar
com a Garuda em classe económica (cl.Q,
30kgs de bagagem de porão);
• 10 noites de hospedagem nos hotéis seleccionados com café da manhã;
• Visitas com guias locais de língua espanhola;
• 3 refeições;
• Traslados de chegada e saída com assistente em língua inglesa;
• Assistência pelos nossos representantes
locais;

Não incluso:

• Passagens aéreas internacionais;
• Bebidas às refeições;
• Tudo o que não esteja incluído no programa
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Ásia e Pacífico

Roteiro:

China
Desde

Japão
Desde

$1.480
9

$2.905
8

Di a s
ref: LUS – 025
5 refeições

Di a s
ref: LUS – 025A
5 refeições

China
e Japão
Desde

$4.475
15
Di a s
ref: LUS – 025B
10 refeições

Pequim

CHINA e JAPÃO – GIGANTES DA ÁSIA
Roteiro:

Pequim 3N Xian 2N Xangai 2N Osaka

Datas de
chegada:

(mín.2 participantes)
Programa Japão
8 Dias – chegadas a Osaka:
3ªs de Abril de 2020 a Março de 2021; Não
opera: 8,22,29 Dezembro + 5,19 Janeiro +
2,16 Fevereiro
Programa China
9 Dias – chegadas a Pequim
2ªs, 3ªs, 5ªs e Sábados de 19 de Março a
Outubro de 2020; 3ªs de Novembro de 2019
a 16 de Março de 2021
(não opera 9 Fevereiro)
Programa China e Japão
15 Dias – chegadas a Pequim:
3ªs de 31 de Março de 2020 a 16 de Março
de 2021; Não opera: 1,15,22,29 Dezembro +
12,23 Janeiro + 9 Fevereiro

1N

Kioto 2N Hakone 1N Tóquio 2N

Itinerário:
1º Dia – Brasil / Pequim

6º Dia – Xian

2º Dia – Pequim

Chegada à capital chinesa e traslado ao hotel (quarto disponível a
partir das 15h00). Hospedagem.

3º Dia – Pequim

7º Dia – Xian / Xangai

Café da manhã. Visitas ao Palácio Imperial, a Cidade Proibida; 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, símbolo 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 Natação). Jantar de degustação do delicioso Pato Lacado à Pequim.
Hospedagem.
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
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de existência e ponto inicial da Rota da Seda. Chegada,
traslado ao hotel e hospedagem.
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.

Voo regular com destino a Pequim. Noite e refeição a bordo.

5º Dia – Pequim / Xian

Ásia e Pacífico

Guias Locais

falando Espanhol

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. Visitas ao Jardim Yuyuan, magnífico jardim construído em
1557; ao Templo de Buda de Jade e ao passeio marítimo onde se encontram as construções mais emblemáticas da cidade. Almoço. 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,
onde os animais vivem em plena liberdade. Almoço e continuação
para Kioto, via Santuário Xintoísta de Fushimi Inari. Hospedagem.

Grandes Destinos & Exóticos 2020/2021

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 conta própria. Hospedagem.

12º Dia – Kioto / Hakone

Café da manhã. Traslado em transporte público (com assistente) à estação de Kioto e embarque em trem “bala” JR Hikari para
Odawara. Excursão ao Parque Nacional de Hakone, com um mini-cruzeiro no Lago Ashi e posterior subida no teleférico do Monte
Komagatake para vista panorâmica do Vale Owakudani, e se as
condições meteorológicas forem favoráreis, o Monte Fuji. Almoço.
Traslado ao hotel. Jantar e hospedagem.

Hotéis Previstos
Localização
Pequim
Xian
Xangai
Osaka
Kioto
Hakone
Tóquio

(Ou similares)

China 9 Dias

Japão 8 Dias

China e Japão
15 Dias

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 Templo Asakusa Kannon com sua arcada comercial
Nakamise, e subida 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.

(Em USD):

Datas

Duplo

Supl.single

Mar-19Mai + Nov
21Mai-18Ago
20Ago-Out
Dez-Mar’21
7Abr+11Ago+ 10-17Nov + 23-30Mar’21
14Abr-5Mai + 7-14Jul + 18Ago-1Set + 20Out-3Nov
+ 24Nov + 9-16Mar’21
12-26Mai + 8Set-13Out
Jun+ Dez-2Mar’21
21Jul-4Ago
31Mar + 4Ago + 3-10Nov + 16Mar’21
7-28Abr+ 30Jun-7Jul
11-25Ago + 13-27Out + 17Nov +2-9Mar’21
5-19Mai + Set-6Out
26Mai-23Jun + 24Nov-23Fev’21
14-28Jul

$1.633
$1.570
$1.679
$1.480
$3.439

$610
$573
$630
$536
$1.382

$3.331

$1.284

$3.037
$2.905
$3.929
$5.072
$4.963
$5.009
$4.715
$4.475
$5.499

$1.099
$990
$1.382
$1.992
$1.894
$1.914
$1.729
$1.563
$1.955
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Incluso:

• 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;
• T rajecto Pequim / Xian em trem bala (categoria turística) para a opção de 9 e 15 dias;
• T rajecto Kioto / Odawara em trem bala (categoria turística) para a opção de 8 e 15 dias;
• V ôo doméstico Xian / Xangai para a opção de
9 e 15 dias (classe económica);
• Traslados de chegada e saída;
• A ssistência pelos nossos representantes locais;

Não incluso:

Japão 4* e 5* / China 5*

New Otani Chang Fu Gong / Doubletree By Hilton / Sheraton Grand Dongcheng / Sunworld Dynasty
Sheraton / Sheraton North City / Hilton High-Tech Zone
Sheraton Hongkou / Renaissance Putuo / Sunrise on the Bund / Ji Jiang Tower / Regal International East Asia
New Otani
Cross
Hakone Sengokuhara Prince / Yumoto Fujiya
Hyatt Regency

Preços por pessoa
Programa

13º Dia – Hakone / Tóquio

• P assagens aéreas regionais/internacionais;
• Bebidas às refeições;
• Visto para a China;
• Tudo o que não esteja incluído no programa

Notas importantes:

• Passagem aérea regional Xangai / Osaka – consulte-nos valor;
• No 12º dia a bagagem irá directamente para Tóquio – prepare uma mala de mão para a noite em
Hakone
• Suplemento para se hospedar no Ryokan Setsugetsuka em Hakone / por pessoa - $145 em
duplo, $230 em single
• Suplemento de transfer para chegadas a Osaka
entre as 22h00-06h30: $82 / pessoa;
• Suplemento de transfer para saídas de Tóquio
entre as 01h00-09h30: $82 / pessoa;
• As actividades em Hakone estão sujeitas às
condições meteorológicas

53

Ásia e Pacífico

11º Dia – Kioto

Desde

$2.265
11

Di a s

6 refeições

Pequim

CHINA PITORESCA
Roteiro:

Pequim

3N

Xian 2N Guilin 2N Xangai

Datas de
chegada a Pequim:

NOVIDADE 2020/21

2N

Guias Locais

Itinerário:

(Mínimo 2 Participantes)
3ªs de 17 de Março de 2020 a 16 de Março
de 2021; Não opera: 9 Fevereiro

falando Espanhol

1º Dia – Brasil / Pequim

Voo regular com destino a Pequim. Noite e refeições a bordo.

2º Dia – Pequim

Incluso:

• 9 noites de hospedagem nos hotéis seleccionados com café da manhã;
• Visitas com guias locais em língua espanhola;
• 6 refeições;
• Trajecto Pequim / Xian em trem bala (categoria 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 programa

Chegada à capital chinesa e traslado ao hotel (quarto disponível a
partir das 15h00). Hospedagem.

3º Dia – Pequim

Café da manhã. Traslado ao aeroporto e vôo para Guilin (incluso),
cidade famosa pela sua excelência paisagística. Traslado ao hotel.
Hospedagem.

4º Dia – Pequim

9º Dia – Guilin / Xangai

Café da manhã. Tour à Grande Muralha, grandiosa obra, símbolo 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 Natação). 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.

Pequim
Xian
Guilin
Xangai

(Ou similares)

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 animado mercado de artesanato chinês. Hospedagem em Guilin.
Café da manhã. Visita à Gruta das Flautas de Cana de formação calcária 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. Visitas ao Jardim Yuyuan, magnífico jardim construído em
1557; ao Templo de Buda de Jade e ao passeio marítimo onde se encontram as construções mais emblemáticas da cidade. Almoço. Hospedagem.

11º Dia – Xangai / Brasil

Café da manhã. Traslado ao aeroporto (quarto disponível até
às 12h00). Fim dos nossos serviços.
5*

New Otani Chang Fu Gong / Doubletree By Hilton / Sheraton Grand Dongcheng / Sunworld Dynasty
Sheraton / Sheraton North City / Hilton High-Tech Zone
Sheraton / Grand Bravo / Lijiang Waterfall
Sheraton Hongkou / Renaissance Putuo / Sunrise on the Bund / Ji Jiang Tower / Regal International East Asia

Preços por pessoa
Datas

Ásia e Pacífico

7º Dia – Xian / Guilin

8º Dia – Guilin / Yangshuo / Guilin

Localização
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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.

Café da manhã. Visitas ao Palácio Imperial, a Cidade Proibida; 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.

Hotéis Previstos

Xian

6º Dia – Xian

Mar-19Mai+Nov
26Mai-18Ago
25Ago-Out
Dez-16Mar 2021

(Em USD):

Duplo

Supl.single

$2.516
$2.444
$2.593
$2.265

$750
$686
$770
$646

Grandes Destinos & Exóticos 2020/2021

Desde

$3.310
11

Di a s
ref: Lus-027
8 Refeições

Tóquio

JAPÃO DOS SAMURAIS
Osaka

1N

Nara / Kioto 3N Takayama 1N Hakone 1N Tóquio 3N

Itinerário:

Guias Locais

falando Espanhol

1º Dia – Brasil / Osaka

Voo regular com destino a Osaka. Noite e refeição a bordo.

2º Dia – Osaka

Chegada e traslado ao hotel. Resto de dia livre. Hospedagem.
(quarto disponível a partir das 15h00).

3º 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, onde os animais vivem em plena liberdade. Almoço e
continuação para Kioto, via Santuário Xintoísta de Fushimi Inari.
Hospedagem.

4º Dia – Kioto

Café da manhã. Visita de Quioto, capital do Japão Imperial até
1868: Castelo de Nijo, Templo Kinkakuji com seu Pavilhão Dourado e Santuário Xintoísta de Heian. Almoço. Tarde livre. Regresso ao hotel por conta própria. Hospedagem.

5º Dia – Kioto

Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional a Hiroxima e
Miyajima. Hospedagem.

6º Dia – Kioto / Nagoya / Magome / Tsumago /
Takayama

Café da manhã. Traslado à estação e embarque em trem “bala”
JR Nozomi para Nagoya. Visita às aldeias de montanha na antiga estrada Nakasendo: Magome para breve passeio; e Tsumago,

Hotéis Previstos
Localização

para conhecer “Waki Honjin”, a antiga hospedaria dos samurais.
Almoço pic-nic (lunch box). Continuação para Takayama com
passagem pela Rua Kami-sannomachi. Jantar e hospedagem.

7º Dia – Takayama / Shirakawa-go / Nagoya /
Hakone

Café da manhã. Visita a Shirakawa-go, povoado famoso pelas suas casas tradicionais de “Gassho-zukuri. Regresso a
Nagoya. Almoço e embarque em trem “bala” para Odawara.
Jantar e hospedagem.

8º Dia – Hakone / Tóquio

Café da manhã. Excursão ao Parque Nacional de Hakone, com
um mini-cruzeiro no Lago Ashi e subida no teleférico do Monte
Komagatake 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 ancestrais com os últimos avanços tecnolôgicos.
Subida à Torre de Tóquio. Hospedagem.

9º Dia – Tóquio

Café da manhã. Visitas ao Templo Asakusa Kannon com
sua arcada 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 disponível até às 10h00). Fim dos nossos serviços.

(Ou similares)

Categoria Turística Superior

Categoria Primeira

Vischio
Hearton Nishiumeda
Miyako Hachijo / Keihan Hachijyō-guchi
Green Hotel (main, japonês)
Tokyo Stay / Best Western

Ringha Royal (west wing)
Imperial / Ana Crowne Plaza
Granvia / Nikko Princess / Okura
Green Hotel (tenryo-kaku ou orin-kaku)
Associa Resort

Hakone

Yumoto Fujiya
Sengokuhara Prince

Yumoto Fujiya (japonês)
Sengokuhara Prince (premium)

Tóquio

Shinagawa Prince
Shinjuku Washington / Toshi Cente

New Otani Garden Tower
Tokyo Dome

Osaka
Kioto
Takayama

Preços por pessoa
Categoria

(Em USD):

Turística Superior

Primeira

Épocas

Duplo

Supl.single

A
B
C
D
E
A
B
C
D
E

$3.310
$3.494
$3.766
$3.918
$4.245
$3.755
$3.918
$4.180
$4.288
$4.833

$871
$936
$990
$1.056
$1.088
$1.459
$1.687
$1.796
$1.905
$2.014

Grandes Destinos & Exóticos 2020/2021

Datas de
chegada a Osaka:

(Mínimo 2 Participantes)
Época A
Junho: 02,03,09,10,17,23,24,30;
Setembro: 23;
Dezembro: 08;
Janeiro 2021: 12,26;
Fevereiro 2021: 09,23.
Época B
Abril: 17,18,21,22;
Maio: 06,08,12,13,19,20,22,26,27;
Julho: 01,03,07,08;
Agosto: 19,25,26;
Setembro: 01,02,04,08,09,15,16,22,29,30;
Dezembro: 22;
Março 2021: 02,09,10.
Época C
Abril: 08,09,10,11,14,15,24,28,29;
Maio: 05;
Agosto: 12,14;
Outubro: 02,06,07,09,13,14,20,21,27,28;
Novembro: 03,06,24;
Março 2021: 12,16,17,19.
Época D
Abril: 01,03,04,07;
Agosto: 04,05,07,11;
Novembro: 10,17;
Março 2021: 23,24,26,30,31.
Época E
Julho: 14,21,28.

Incluso:

• 9 noites de hospedagem nos hotéis seleccionados com café da manhã;
• Visitas com guias locais em língua espanhola;
• 8 refeições;
• Trajecto Kioto / Nagoya / Odawara em
trem bala (categoria turística);
• Traslados de chegada e saída;
• Assistência pelos nossos representantes locais;

Não incluso:

• Passagens aéreas;
• Bebidas às refeições;
• Tudo o que não esteja incluído no programa

Notas importantes:

• As partidas de 3, 9,10,17,24 Abril; 8, 22 Maio;
3 Julho; 7,14 Agosto; 4 Setembro; 2,9 Outubro;
12,19,26 Março só operam em categoria primeira
• No 6º dia a bagagem irá directamente para Tóquio – prepare uma mala de mão para as noites
em Takayama e Hakone
• Suplemento para se hospedar no Ryokan Setsugetsuka em Hakone / por pessoa - $175 em
duplo, $285 em single (a aplicar sobre categoria
primeira; turística superior não é possível)
• Suplemento de transfer para chegadas a Osaka
entre as 22h00-06h30: $82 / pessoa
• Suplemento de transfer para saídas de Tóquio
entre as 01h00-09h30: $82 / pessoa
• As actividades em Hakone estão sujeitas às
condições meteorológicas
• Alojamento hotéis categoria primeira superior –
consulte-nos
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Roteiro:

Nova
Zelândia
Desde

Austrália
Mágica
Desde

$3.260
10

$2.625
10

Di a s

Di a s
3 refeições

4 refeições

Austrália
e Nova
Zelândia
Desde

$5.945
18
Di a s
7 refeições

Sydney

AUSTRÁLIA E NOVA ZELÂNDIA
Roteiro:

Sydney 3N Ayers Rock 2N Cairns 3N | Auckland 2N Rotorua 1N Christchurch 1N Wanaka

Datas de
chegada a Sydney:
(mín.2 participantes)

Circuito Austrália e Austrália com
Nova Zelândia

2020
Abril: 07,21;
Maio: 05,19;
Junho: 09,23;
Julho: 07,14,28;
Agosto: 04,11,18;
Setembro: 08,15,22;
Outubro: 06,13,27;
Novembro: 10,24;
Dezembro: 15,29;

Itinerário - Austrália Mágica:

Guias Locais

falando Espanhol/Italiano

1º Dia – Brasil / Sydney

Voo regular com destino a Sydney Noite e refeições a bordo.

2º Dia – Sydney

Assistência e traslado ao hotel (habitação disponível a partir das
15h00). Hospedagem.

3º Dia – Sydney

Café da manhã. Visita panorâmica da cidade incluindo The Rocks,
Kings Cross e a famosa Bondi Beach. Cruzeiro na baía de Sydney
que permite desfrutar de espectaculares vistas da Ópera, da Ponte
e do forte Denison. Almoço a bordo. Tarde livre. Regresso por conta
própria ao hotel. Hospedagem.

4º Dia – Sydney

2021
Janeiro: 05,19;
Fevereiro: 09,23;
Março: 09,23.

Circuito Nova Zelândia - Datas
de chegada a Auckland
(mín.2 participantes)
4ªs de Abril de 2020 a Março de 2021

Café da manhã. Disfrute de uma chávena de café ou chá e bolachas na base do Uluru enquanto espera pelo amanhecer e pelos
primeiros raios do dia a bater no monólito. Visita ao Monte Olgas e vista panorâmica da parte sul de Kata Tjuta. Caminhada
entre os vestígios das antigas formações rochosas em Walpa
Gorge. Ao entardecer, jantar “Sons do Silêncio”. Hospedagem.

7º Dia – Ayers Rock / Cairns

Café da manhã. Traslado ao aeroporto e vôo para Cairns (não
incluso), estado de Queensland, nordeste do país. Traslado ao
hotel e hospedagem.

8º Dia – Cairns (Grande Barreira de Coral)

Café da manhã. Cruzeiro na Grande Barreira de Coral, uma das
maravilhas do mundo e considerado o maior complexo de recifes
existente. Almoço incluído. Hospedagem.

5º Dia – Sydney / Ayers Rock

Café da manhã. Traslado ao aeroporto (quarto disponível até às 10h00).

Café da manhã. Traslado ao aeroporto e vôo para Ayers
Rock (não incluso), no centro da Austrália, onde o mato se
transforma gradualmente em deserto. Traslado ao hotel.
À tarde, viagem até Kuniya e caminhada até ao Mutitjulu
Waterhole. Continuação para o Centro Cultural Uluru Kata
Tjuta para conhecer a cultura aborígene; o dia finaliza com
a observação do pôr-do-sol acompanhado de canapés e
vinho espumante australiano junto ao Uluru, um dos
símbolos do país. Hospedagem.

Chegada a Auckland, assistência e traslado ao hotel (quarto
disponível a partir das 15h00). Hospedagem.

11º Dia – Auckland

Ásia e Pacífico

6º Dia – Ayers Rock

9º Dia – Cairns

10º Dia – Cairns / Auckland
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Queenstown 3N

Café da manhã. Dia livre. Sugerimos visitar opcionalmente (custo extra) as seguintes atracções: Sydney Wildlife World, Sydney
Aquarium, Sydney Tower, ou realizar excursão às Montanhas
Azuis. Hospedagem.

Opção com Nova Zelândia

Terra Média-Hobbiton

1N

Café da manhã. Saída para o Parque Regional de Muriwai, a
oeste, com uma praia de areia negra, muito popular para os
amantes de surf e onde normalmente habita uma colónia de
alcatrazes. Regresso à cidade e visita: Museu de Auckland,
com uma colecção de relíquias maori e polinésias; passeio pelo

Café da manhã. Dia livre. Sugerimos excursão opcional (custo
extra) ao bosque tropical de Daintree. Hospedagem.

10º Dia – Cairns / Brasil
Fim dos nossos serviços.

18 Dias

desde $5.945

Bairro de Parnell, um dos mais antigos da cidade; Mission Bay;
Viaduct Harbour; por último subida à Sky Tower (328m) desde
onde se avista toda a cidade e as baías Waitemata e Manukau.
Hospedagem.

12º Dia – Auckland / Terra Média-Hobbiton /
Rotorua

Café da manhã. Saída para um dia mágico na Terra Média, onde se
filmou a trilogia “O Senhor dos Anéis” e “O Hobbit”. Viagem através de Bombay Hills, Waikato e Cambridge até Hobbiton. Visita a
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Ayers Rock

vários cenários dos filmes. Almoço buffet. Prosseguimento para
Rotorua, cidade com uma forte herança Maori e grande actividade geotérmica. Visita a Te Puia, Reserva Termal e Centro Cultural
Maori. Jantar tradicional maori. Hospedagem.

15º Dia – Wanaka / Queenstown

13º Dia – Rotorua / Christchurch

16º Dia – Queenstown (Milford Sound)

14º Dia – Christchurch / Wanaka

Café da manhã. Visita ao Lago de Tekapo, de águas
cristalinas azul-turquesa. Opcionalmente (custo extra)
poderá realizar um voo cénico ao redor do Monte Cook
e dos Glaciares Fox e Franz. Continuação para Wanaka,
via Mackenzie Country desfrutando de impressionantes
paisagens do Monte Cook, o pico mais alto do país, dos
lagos e rios glaciares. Hospedagem.

Hotéis Previstos
Localização

Nova Zelândia

Austrália e
Nova Zelândia

Café da manhã. Dia livre. Alojamento.

18º Dia – Queenstown / Brasil

Café da manhã. Traslado ao aeroporto (quarto disponível até às 11h00). Fim dos nossos serviços.
4*

(Em USD):

• Vôo Rotorua/ Christchurch em classe económica (23kgs de bagagem);
• 8 noites de hospedagem nos hotéis seleccionados com café da manhã;
• Circuito com guia acompanhante em língua
espanhola/italiana;
• 3 refeições;
• Traslados de chegada e saída;
• Assistência pelos nossos representantes locais;
• Passagens aéreas;
• Bebidas às refeições;
• Vistos para a Austrália e Nova Zelândia;
• Taxa em Rotorua – NZD 5;
• Tudo o que não esteja incluído no programa.

Datas

Duplo

Supl.single

Abr+Mai
Jun-Jul+Jan'21
Ago-Set+ 15Dez +23Fev'21 + 23Mar'21
Out-Nov + 9Fev'21+ 9Mar'21
29Dez
Abr+Set-Mar'21
Mai-Ago
Abr+Jan-‘21
Mai-Jul
Ago
Set+15Dez+23Fev'21+23Mar'21
Out-Nov+ 9Fev'21+ 9Mar'21
29Dez

$ 2.684
$ 2.625
$ 2.748
$ 2.831
$ 3.108
$3.434
$3.260
$ 6.219
$ 5.945
$ 6.008
$ 6.283
$ 6.366
$ 6.643

$ 1.027
$ 1.046
$ 1.110
$ 1.181
$ 1.480
$1.035
$903
$ 2.111
$ 1.976
$ 2.040
$ 2.175
$ 2.246
$ 2.545
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Incluso na Nova Zelândia:

Não incluso:

The Grace
Desert Gardens
Pacific
Grand Millenium
Millenium
Distinction
Edgewater Resort
Copthorne Lakefront

Preços por pessoa

Austrália

17º Dia – Queenstown

(Ou similares)

Sydney
Ayers Rock
Cairns
Auckland
Rotorua
Christchurch
Wanaka
Queenstown

Programa

Excursão ao Milford Sound, viajando pelo Parque Nacional dos
Fiordes. Navegação através do Mar da Tasmânia, onde poderá
observar o majestoso fiorde, o pico Mitre e as cascatas Bowen.
Almoço a bordo. Regresso por estrada a Queenstown. (opcionalmente, com custo extra, poderá regressar de avioneta ou
helicóptero – a reservar e pagar localmente). Hospedagem.

Incluso na Austrália:

• 8 noites de hospedagem nos hotéis seleccionados com café da manhã;
• Circuito com guia acompanhante em língua
espanhola/italiana;
• 3 refeições;
• Traslados de chegada e saída;
• Assistência no traslado de chegada a Sydney:
• Assistência pelos nossos representantes locais;

Queenstown

Notas importantes:

1) Se por motivos de força maior, como más condições
atmosféricas, o jantar “Sons do Silêncio” for cancelado, será dada uma alternativa, não havendo lugar a
reembolso; 2) Excursão Milfourd Sound está sujeito às
condições climatéricas; em caso de anulação será oferecida uma excursão a Doubtful Sound, sujeita a disponibilidade e com pagamento adicional directamente.
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Visita à reserva termal de Waimangu, extenso vale com abundante actividade geotermal, bosques e lagos de água cristalina. Vôo para Christchurch (incluso). Almoço e breve visita
panorâmica da cidade. Hospedagem.

Café da manhã. Manhã livre. Saída com destino a Queenstown passando pela povoação mineira de Arrowtown e por
Bungy Bridge, onde foi criado o bungy jumping. Hospedagem.

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 registrada 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 internacional 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 decisão, 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 operadores locais, até 15 dias antes do inicio da viagem. Se eventualmente uma saída não reunir um grupo mínimo de passageiros, 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 passageiro, 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 custo 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 acompanhada 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 período indicado, podendo variar em razão de temporadas, variação cambial, alterações de preços dos fornecedores ou eventos
especiais, além de resoluções governamentais que comprovadamente os altere. Eventuais variações somente não serão repassadas 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 câmbio 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 clausulas do item 8.
O passageiro e agência de viagens que o atender, são responsáveis 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 categoria equivalente em cidades próximas. Todos os preços de acomodação 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 classificação obedece às informações fornecidas pelas próprias redes de
hotéis e / ou impressos, revistas, guias e / ou material de divulgação 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 chegada, e a saída impreterivelmente às 12 horas do dia da partida.
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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 eventualmente 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, deverão 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 reservados 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 suplemento de tarifa.
3.5.6 - Quarto a compartir: A operadora poderá aceitar de forma 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 possível 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 individual, até 4 (quatro) dias antes da saída da excursão. O mesmo 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 existentes. 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 obrigatoriamente pagar o suplemento para quarto individual.
3.6 - Regime de alimentação: Prevalece o mencionado no folheto 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 Completa (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 passageiros não devem sair de suas poltronas enquanto os veículos
estiverem em movimento para evitar quedas, desconforto aos
demais passageiros ou mesmo autuação pelas autoridades rodoviárias.
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 adicionais deverá ser pago directamente ao motorista.
3.7.3 - Traslado ou serviço regular: são serviços regulares de turismo, 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 retardatários, 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 Lusanova 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 passageiro 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 conhecimento 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 aconselha 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 responsabiliza 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 cofre do hotel, verifique a cobertura oferecida no caso de arrombamento 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, visitas e restaurantes opcionais, que não estão inclusos em nossos
serviços, sendo mera sugestão e não sendo de nossa responsabilidade a operacionalização e qualidade e / ou reembolso de
valores correspondentes aos mesmos.
3.11 - Guias: O guia acompanha o grupo somente na parte terrestre das excursões e o atendimento será feito por profissionais
de empresas locais que falam português ou espanhol. Uma mesma excursão pode ser operada por diferentes guias em determinados 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 conhecimento de que a responsabilidade sobre a parte aérea do programa é integralmente da companhia aérea emitente do bilhete
em nome do passageiro. A Lusanova não responde Civil ou criminalmente, 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 aérea, 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) Reconfirmar 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 Comandante 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 especificadas no item 8.
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condições gerais
4.7 - O bilhete aéreo não é endossável para outras transportadoras aéreas que não a designada pela operadora.
4.8 - Os bilhetes aéreos quando incluídos nas nossas programações referem-se a tarifas especiais reduzidas implicando
em certas restrições (endosso / mudança de rota / reembolsos,
etc...), estará indicada a classe do assento (econômica, executiva, primeira),o tipo de tarifa e condições de uso (rota, duração, 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 apresentação 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 norte-americano, estabelecido pelas companhias aéreas, sendo
pago em moeda corrente nacional, à cotação do câmbio comercial fixado pelo governo.
4.11 - Após emitidos, serão aplicadas as penalidades previstas
nas regras tarifárias e, em caso de reembolso, o mesmo somente será efetuado após o ressarcimento por parte da companhia
Aérea.
4.12 - A pontualidade dos horários de voo está sujeita a problemas de ordem técnica e metrológicas sobre os quais as agências 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 responsabilidade 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 bagagem 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 durante 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 mínima 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 necessária para a viagem de menores de idade. Menores de 18 anos
viajando desacompanhados, necessitam de autorização do Juizado 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 identidade para estrangeiros residentes no Brasil) com validade em
vigor.
Validade do catálogo:
Janeiro de 2020 a Março de 2021.
Editado: Em Dezembro de 2019.

__________________________________________________________
CONTRATANTE

6.5 - A impossibilidade de embarque gerada por falta de documentação caracterizará cancelamento da viagem, sendo aplicadas 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 contratados 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 passageiros 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 dólares americanos); b) ser reembolsado mediante pagamento de
taxas multas de cobradas pelas cias. aéreas e que serão deduzidas 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 passageiros 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 reembolso.
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 dispense voluntariamente ou veja-se obrigado a dispensar.
11 – Reclamações
11.1 - Deverão ser encaminhadas por escrito à agência e à Lusanova, em até 30 dias após o encerramento dos serviços, conforme 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 operadora 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 adequada 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 relacionada à interpretação ineficiente das condições de viagem, informações 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 informações 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 exclusiva 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 autorizada 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 naturais (por exemplo: terramotos, furacões, enchentes, avalanches, maremotos); modificações, atrasos 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 Operadora 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 salvaguardar a integridade física dos passageiros, a Lusanova reserva-se o
direito de promover alterações que se fizerem necessárias quanto 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 garantidas. 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 oferecerá 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 Lusanova reembolsará integralmente o valor recebido
15 - Foro
As partes elegem o Foro do domicílio da LUSANOVA como competente para dirimir eventuais questões relacionadas à interpretação ou aplicação das cláusulas do presente instrumento.

São Paulo _____________________ de _______________________________________________________________ de _____________________

__________________________________________________________
AGÊNCIA VENDEDORA

__________________________________________________________

CPF _____________________________________________________

CNPJ ____________________________________________________
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Consulte o seu aéreo com a Lusanova

