Índia
• CLIMA
De junho a setembro ocorrem as monções com
chuvas abundantes. O inverno é seco e fresco
e a primavera quente, especialmente em maio
e junho.
• MOEDA LOCAL
Rupia. Os cartões de crédito (em especial Visa e
Mastercard) são aceitos em quase todos os centros
turísticos. Leve Euros e Dólares americanos.
• ELETRICIDADE
220 volts, tomadas de 2 e 3 pinos.
• HORÁRIOS BANCOS E COMÉRCIOS
Os horários oficiais de abertura dos comércios e
escritórios governamentais são de 9:30 às 17:30
horas, de segunda à sexta-feira. Os bancos abrem
de segunda à sexta-feira, das 10:00 às 14:00
horas, alguns abrem aos sábados.
• COMPRAS
Grandes possibilidades de adquirir artesanatos
de todos os tipos: tecidos Índianos, jóias, roupas,
pinturas, etc.

• VACINAS
Segundo à OMS não é necessária nenhuma vacina,
porém na época de chuvas é recomendável tomar
contra cólera e malária.
• RECOMENDAÇÕES
É recomendável levar roupas de algodão, meias e um
lenço grande para entrar aos templos (é obrigatório
entrar descalço e com os ombros cobertos), boné
e óculos de sol. Recomenda-se bebe água mineral
engarrafada e descascar a fruta antes de comer.
Leve com você um repelente contra insetos e protetor solar. É aconselhável levar algum medicamento
contra resfriado e infecções intestinais. Não abuse
das comidas apimentadas, coma alimentos do tipo
mediterrâneo.
• NOTAS MUITO IMPORTANTES
Voos internos na Índia: advertimos expressamente que os voos domésticos sofrem frequentes atrasos, troca de horários e cancelamentos,
diante disso nos vemos obrigados a informar que
a organizadora declina de todas as responsabilidades nestes casos e não fará reembolsos pela
utilização de qualquer outro meio de transporte
alternativo ou pela perca de alguma visita.

Laos
• CLIMA
O clima local é tropical caracterizado por monções; há uma estação chuvosa entre os meses de
maio à novembro, seguido por uma estação seca,
de dezembro à abril.
• MOEDA LOCAL
A moeda local é o Kip (LAK), que é dividido em
100 att. Os laocianos utilizam mais frequentemente o baht tailandês ou dólar americano (é
aconselhável trazer pequenos valores de dólares).
• ELETRICIDADE
220 volts. Os adaptadores para plugues do padrão Europeu estão prontamente disponíveis em
lojas de Vietiane. Os “apagões”são comuns durante a estação chuvosa e em pequenas cidades.
É altamente recomendável, portanto uma boa
lanterna.

Tailândia
• CLIMA
Tailândia goza de um clima tropical úmido devido a
ação dos ventos e monções, que variam de direção
segundo a estação do ano. De abril a outubro, os
ventos sopram do sudeste e chegam carregados de
umidade; o resto do ano esses ventos sopram do
noroeste. As temperaturas são elevadas, oscilando
entre 25 e 36ºC sob influência de ventos do sudeste,
enquanto o resto do ano as temperaturas oscilam
entre 18 e os 33ºC.
• MOEDA LOCAL
Baht, 1 Euro equivale a 40 bhts aproximadamente.
• ELETRICIDADE
220 volts.
• POPULAÇÃO
65 milhões de habitantes.
• COMPRAS
Em nenhum lugar do sudeste asiático está mais enraizado que na Tailândia o costume de presentear.
As sedas e os algodões são de ótima qualidade
com profusão de cores. No terreno do artesanato,
os trabalhos de povos do norte são muito bons;
bordados, entalhe em madeira e trabalhos em
bambu ou papel de arroz, pedras Preçosas, em
especial, safira e rubi, importados do Camboja e
Myanmar, peças de porcelana chinesa, pinturas,
etc.
• IDIOMA
“Thai” é uma das línguas mais antigas, diferente
de qualquer outra do sudeste asiático. Fala-se
também o inglês.

• GEOGRAFIA
A Tailândia tem forma de cabeça de elefante e
a tromba seria uma parte da península da Malásia. A cabeça representa o centro da Indochina
de norte ao sul tem 2 000km. A parte mais tem
800km. A zona norte é a mais montanhosa com
altitudes de 2 500 metros. Aqui se concentram
a maioria das tribos indígenas, conhecidas como
Chiang Mai ou Chian Rai. O nordeste é a região
mais pobre, mais virgem, menos desenvolvida
e mais tranquila. A região ao sul é banhada em
ambos os lados pelos mares Andaman e o Golfo
da Tailândia contando com mais de 2 500km de
costas.
• GASTRONOMIA
As especialidades gastronômicas mais comuns
são o “Ka Phat Tai Kaphrao” espécie de um
mexido de frango com alho e pimenta verde; o
“Khao Phat”, prato a base de arroz frito com
diversos ingredientes: pepino, pimentão, ovos e
pimenta. A cerveja é de boa qualidade, é servida
em qualquer lugar. Tem grandes variedades de
frutas frescas ou em suco. No entanto pode se
provar todo o tipo da cozinha oriental e européia, já que existe uma variedade de restaurantes especializados.
• NOTAS MUITO IMPORTANTES
A visita de Bankok incluída em todos os programas
da Tailândia tem início às 9 horas.

• POPULAÇÃO
O Laos tem uma população de 6 677 534 milhões
(2008) para uma densidade de 29 habitantes/
km2 . Cerca de um quarto da população vive nas
regiões montanhosas, o resto ao longo do rio
Mekong e seus afluentes. Mais de 78% vivem em
aldeias rurais.
• IDIOMA
A línguia dominante é Lao. Em região montanhosa existe uma grande variedade de dialetos
tribais. Fala-se também sobre o francês e inglês.

• GEOGRAFIA
O Laos é um país encravado no sudeste da A’sia
e a paisagem densamente arborizada consiste,
acima de tudo, em terrenos irregulares, montanhas. A mais alta é a PhuBia com 2 820 mil
metros de altitude, com algumas planícies e
planaltos. O rio Mekong é uma parte da fronteira
ocidental com a Tailândia, considerando que as
montanhas da Cordilheira Annamita formam a
maior parte do leste da fronteira com o Vietnã.
• GASTRONOMIA
Como a comida é a marca registrada de cada canto
do planeta, é interessante para conhecer o paladar
de Laos. O “pão”inevitável na mesa é o khaoniau
(arroz aglutinado), é o acompanhamento de pratos,
tais como: tammakhung (papaya salada), o mok
(broto bambu grosso e a carne de porco, envolto
em folha de bananeira), lap (salada beff / lapcin /
peixe / lappa / camarão / lap kung), cinlot (pedaços
de carne fritos) ou ping kai (frango grelhado), todos
os pratos com aromas característicos. No que diz
respeito aos pratos doces faz-se presente o Khauniau, acompanhado por leite de coco, açúcar e frutas; Khausanakanaa (preparado com coco, arroz,
acompanhado de pedaços de manga ou de coco,
pudim), Khauniaukapmakthuadam (arroz preto
com frijoless), Makkuaithogt (bananas fritas), luom
mix (leite de coco com frutas) para maiores especificações é recomendável ir ao jantar.

Vietnã
• CLIMA
Nenhuma época pode ser considerada melhor
ou pior para visita o Vietnã. Quando uma região
é chuvosa, frita e úmida, existe outra zona com
calor e sol. O clima do Vietnã é muito variável. No
norte o inverno ocorre nos meses de novembro à
abril com temperatura média de 16ºC e um clima
úmido e frio. No verão de março a outubro as temperaturas são de 30ºC na média. O centro oferece
uma combinação de dois tipos de clima. No sul as
temperaturas são constantes todo o ano e oscilam
entre 25 e 30ºC. A estação seca vai de novembro
a abril a estação das chuvas de maio à outubro. O
mês mais frio em Hanói é janeiro e o mais quente
é junho. Entre julho e novembro costumam se formar tufões.
• IDIOMA
Vietnãita.

• MOEDA LOCAL
Vietnã Dong
• ROUPA RECOMENDADA
Roupa cômoda de algodão estilo esporte. Uma
capa de chuva é recomendada.
• GORJETAS
Uma pequena gorjeta será sempre apreciada nos
hotéis, restaurantes, assim como para os guias.
• ELETRICIDADE
220/110 volts.
• NOTAS MUITO IMPORTANTES
Recomendamos beber somente líquidos engarrafados. Fora dos hotéis e restaurantes aconselhamos não comer nenhum alimento cru nem usar
gelo nas bebidas. Recomendamos ainda óculos de
sol, protetor solar e um repelente.
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Índia: O Triângulo de Ouro
Extensão a Khajuraho e Varanasi / Extensão a Nepal

J IPPUR
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U

VISITANDO: DELHI / JAIPUR / AGRA / KHAJURAHO / BENARÉS / KATHMANDU.
Saídas 2017 / 2018
A DELHI: SEGUNDA E SÁBADO
De 01 de Abril de 2017 a 26 de Março de 2018

1º DIA: DELHI

Chegada, assistência e traslado ao hotel. Dia livre e Acomodação no hotel no hotel. A moderna capital da Índia
também é uma antiga cidade cujas origens se perdem em
lendas. Centenas de monumentos à adornam com sua história milenar.

2º DIA: DELHI

Café da manhã. Visita a antiga e a nova Delhi que nos
permitirá descobrir o Qutab Minar (s.XII), graciosamente
esculpida a mão. Perto está a Columna de Hierro. Conheceremos o memorial de Mahatma Gandhi, porta da Índia, a
Jama Masyd, construída pelo Imperador Mogo Shah Jahan
no século XVII. Ao redor encontra-se Chandni Chowk, em
tempos avenida imperial que o Shan Jahan gostava de
cavalgar. Passeio em bici-rickshaw pelas ruas do centro
antigo. Jantar e Acomodação no hotel no hotel.

3º DIA: DELHI / JAIPUR

Café da manhã americano. Pela manhã, saída pela rodovia com destino a Jaipur, a cidade rosa de Rajasthan.
Jaipur é talvez uma das cidades mais pitorescas do mundo.
Foi construída pelos cânones do Shilpa Shastra, o antigo
tratado hindú de arquitetura. Divida em sete setores retangulares, com ruas bem traçadas, ângulos retos, seu
planejamento é uma maravilha do urbanismo do século
XVIII, rodeada de colinas em três dos seus pontos cardiais,
a cidade está guardada por um poderoso muro fortificado
com sete portas. Pela tarde, visita panorâmica da cidade
de Jaipur, onde poderemos passear pela cidade rosada e
conhecer seus bazares, poderemos contemplar o Albert Hall
(palácio construído pelo maharajá de Jaipur para comemorar a visita do rei Jorge da Inglaterra), hoje se transformou
em um museu. Continuaremos visitando o Templo Birla da
religião hindú, visita com o chofer, entradas não incluídas.
Jantar e Acomodação no hotel.

4º DIA: JAIPUR / AMBER / JAIPUR

Café da manhã. Pela manhã, excursão ao Fuerte Amber, a
antiga capital do estado até 1728. Uma experiência única,
subiremos aos lombos de elefantes para chegar até o alto
da colina onde se ergue o forte. Continuaremos com uma
visita panorâmica de Jaipur (que tem o nome do maharajá
Jai Singh, príncipe e astrônomo, que desenhou e fundou
a cidade em 1727). Conheceremos o observatório astronômico que o próprio monarca construiu, dotados de
instrumentos desenhados por ele mesmo, de tamanho considerável, e cuja a precisão é difícil de igual até nos dias

de hoje. Também visitaremos o Palácio do Maharajá,
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antiga residência real e hoje em dia museu de manuscritos,
pinturas Rajput e Mongol e armas. Conduziremos através
das zonas residenciáveis e de negócios da “cidade rosa”,
passando em frente ao Hawa Mahal (Palácio dos Ventos),
um dos monumentos mais conhecidos de Jaipur. Jantar e
Acomodação no hotel no hotel.

5º DIA: JAIPUR / FATEHPUR SIKRI / AGRA

Café da manhã. Pela manhã, saída até Agra visitando em
rota Fatehpur Sikri. FATEHPUR SIKRI: A mais de 40km de
Agra encontra-se a cidade morta, construída pelo Imperador Akbar em 1569 e abandonada por sua incapacidade.
Os edifícios da cidade se conservam de forma incrível, notável a mesquita Jama Masjid, a tumba de Salim Chisti, o
Panch Mahal e outros lugares. Chegada a Agra e check-in
no hotel. Jantar e Acomodação no hotel.

6º DIA: AGRA

Café da manhã. Logo cedo, visita panorâmica incluindo
um dos monumentos mais importantes do mundo, o Taj
Mahal, um canto ao amor construído pelo Imperador Shah
Jehan em 1630 para servir como mausoléu de sua rainha,
Mumtaj Mahal. Está maravilha arquitetônica é uma obra
mestra, totalmente erguida em mármore branca. Artesanatos vindos de Persia, o Império Otomano, França e Itália,
ajudados por 20 000 mil obreiros, culminou em 17 anos.
Continuaremos visitando a Fonte de Agra, em pleno centro
da cidade. Reflexo da arquitetura indiana baixo três imperadores Mongóis: Akbar, Jehangir e Shah Jahan. Dentro do
complexo encontra-se algumas interessantes estruturas,
como o Jehangiri Mahal, o Anguri Bagh, o Khas Mahal e a
mesquita Moti Masjid. Tarde livre. Jantar e Acomodação
no hotel no hotel.

7º DIA: AGRA / DELHI - SAÍDA

Café da manhã americano. Pela tarde, saída pela rodovia
com destino a Delhi. Chegada e traslado ao aeroporto internacional para embarcar em voo de regresso.

EXTENSÃO A KHAJURAHO E
VARANASI (BENARÉS)
1º DIA: AGRA / JHANSI
KHAJURAHO

/ ORCHA /

Café da manhã. Saída de trem para viajar no Agra-Jahnsi
Shatapdi Express. Partida para Khajuraho, visitando
Orcha, uma cidade que pouco mudou com a passagem do
tempo, realizando um tour guiado pela cidade, incluindo
uma visita à Jehangir Mahal Palace, o templo Shatrah Bhuj
e Cenotaphs, ir até o rio para tirar fotos. Continuaremos
pela estrada para Khajuraho. Chegada e Acomodação no
hotel no hotel.

2º DIA: KHAJURAHO / VARANASI
(BENARÉS)

Café da manhã. Pela manhã visita dos templos eróticos
de Khjuraho. Na hora apropriada traslado ao aeroporto
para embarque em voo com destino a Benares. Chegada
e traslado ao hotel. Tarde libre en Benares. Acomodação
no hotel.

3º DIA: VARANASI (BENARÉS)

Ao amanhecer, passeio de barco pelo Ganges “o rio sagrado da Índia” para admirar os “Ghats” de incineração
e contemplar o impressionante espetáculo que os hindus
oferecem praticando seus ritos religiosos nas águas do rio.
Regresso ao hotel para tomar o café da manhã. Visita da
cidade incluindo o templo de Bharat Mata, o templo de
Durga, o Tulsi Manas Mandir, a Universidade com sua galeria de arte e a Mesquita do imperador Mongol Aurangazeb.
Acomodação no hotel no hotel.

4º DIA: VARANASI / DELHI / SAÍDA

Café da manhã e templo livre em Benares. Saída para
Delhi e traslado ao aeroporto para embarque em voo de
regresso.

7, 10 e 13 DIAS
desde

760$

$

Preço por pessoa em $ USA
em acomodação Dupla
Tour 7 dias: Delhi / Delhi
De 01 Abril a 11 de Setembro 2017

Delhi

Kathmandu
Agra

NEPAL

Jaipur

Categoria A
Sup. Acomodação Individual
Sup. Pensão completa Índia (6 almoços)

860
660
125

Categoria B
Sup. Acomodação Individual
Sup. Pensão completa Índia (6 almoços)

760
590
105

De 16 de Setembro 2017 a 26 de Março 2018

Benarés
Khajuraho

ÍNDIA

Categoria A
Sup. Acomodação Individual
Sup. Pensão completa Índia (6 almoços)

1.130
980
125

Categoria B
Sup. Acomodação Individual
Sup. Pensão completa Índia (6 almoços)

880
770
105

Extensão Kajuraho e Varanasi
De 01 Abril a 11 de Setembro 2017

EXTENSÃO NEPAL
1º DIA: VARANASI (BENARÉS)
KATHMANDU

EXTENSÃO A CACHEMIRA
/

Café da manhã e tempo livre em Benares. Traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino a Kathmandu.
Chegada e traslado ao hotel. Restante da tarde livre. Acomodação no hotel.

2º DIA: KATHMANDU / PATAN /
KATHMANDU

(Opera somente de Abril até Setembro 2017)

1º DIA: DELHI / SRINAGAR

Chegada a Srinagar e traslado a casa barco. Pela tarde veremos o mundialmente famoso Mongol jardim o Nishant
Bagh e o Shalimar Bagh. Continuaremos visitando a antiga
Srinagar com a mesquita Jama, a mesquita Shahi Hamdan
e o mercado local. Jantar e Acomodação no hotel na casa
barco.

Café da manhã e visita da cidade: Praça Durbar, Palácio
de Hanuman Dhoka, e o templo da “deusa da vida” ou
Kumari. Também visitaremos o templo Swambhunath.
Almoço opcional no restaurante Patan Museu Café. Pela
tarde excursão ao vizinho e interessante povoado de Patan
com a sua admirável Praça Durbar e os templos de Krishma
Mandir e Lord Shiva. Acomodação no hotel.

2º DIA: SRINAGAR / GULMARG /
SRINAGAR (112Km)

3º DIA: KATHMANDU

3º DIA: SRINAGAR / PAHALGAM /
SRINAGAR (186Km)

Café da amanhã. Pela manhã visitaremos o Bodhnath, uma
das maiores estátudas do mundo. Também visitaremos os
templos de Pashupatinath, um dos templos mais improtantes para o induísmo, dedicado a Shiva. Aqui também se
pode ver a cremação de cadáveres as margens do rio Bagmati. Tarde livre. Jantar e Acomodação no hotel.

4º DIA: KATHMANDU / DELHI

Café da manhã. Na hora apropriada traslado ao aeroporto
para embarque em voo com destino a Delhi.
NOTA IMPORTANTE:
A ultima noite, ao término do circuito, não esta prevista
acomodação em Delhi, uma vez que a maioria dos voos
para a Europa saem na ultima hora da noite, ou de madrugada. No caso de que o seu voo de regresso obrigue a
pernoitar uma noite em Delhi, oferecemos suplemento com
os traslados de chegada e saída incluídos.
SI

Café da manhã. Pela manhã, saída pela rodovia até
Gulmarg. A mais bela motanha no verão e famoso lugar
para golf course. Tempo livre para desfrutar da natureza
montanhosa. Pela tarde regresso ao casa barco. Jantar e
Acomodação no hotel.

Café da manhã. Pela manhã, saímos para excursão a
Pahalgam que esta a 2 240 metros de altura onde visitaremos campos de azafrán, as ruínas de Avantipur e
Anantang. Pahalgam é a mais popular localidade para
fazer filmagens de Hollywood. Regressaremos para o Acomodação no hotel em casa barco no hotel (segundo opção
escolhida). Jantar e Acomodação no hotel.

4º DIA: SRINAGAR / DELHI

Café da manhã. Passaremos pelo lago Dal em Shikara (um
tipo de barco) para ver os canais de uma beleza comparada
a Veneza (Europa). Na hora prevista, traslado ao aeroporto
para embarcar em voo de saída até Delhi e conexão com
voo de regresso.

440
390
80

Categoria B
Sup. Acomodação Individual
Sup.Meia pensão em (3 jantares)

410
370
65

De 16 de Setembro 2017 a 26 de Março 2018

Categoria A
Sup. Acomodação Individual
Sup.Meia pensão em (3 jantares)

610
530
80

Categoria B
Sup. Acomodação Individual
Sup.Meia pensão em (3 jantares)

570
470
65

Suplemento voos internos (sujeito a modificações)
- Khajuraho / Varanasi / Delhi: 225$ NETO Por pessoa

Extensão Nepal (4 dias)
De 01 Abril a 11 de Setembro 2017

Categoria A
Sup. Acomodação Individual
Sup.Meia pensão em (3 jantares)

520
390
115

Categoria B
Sup. Acomodação Individual
Sup.Meia pensão em (3 jantares)

420
330
90

De 16 de Setembro 2017 a 26 de Março 2018

Categoria A
Sup. Acomodação Individual
Sup.Meia pensão em (3 jantares)

570
450
115

Categoria B
460
Sup. Acomodação Individual
360
Sup.Meia pensão em (3 jantares)
90
Suplemento voos internos (sujeito a modificações)
- Delhi/Kathmandu e Kathmandu/Delhi: 300$ NETO Por pessoa
Ou se você tomar a extensão de Khajurajo e Varanasi
Khajurajo / Varanasi; Vanarasi / Katmandu e Kathmandu / Delhi
500$ NETO Por pessoa

Extensão Cachemira (4 dias)
De 01 Abril a 15 de Setembro 2017

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares

O TOUR INCLUI

• Assistência no aeroporto com grinaldas e traslado ao hotel.
• Traslados de chegada e saída, visitas, etc. Transporte com ar
condicionado.
• Acomodação dupla segundo o programa.
• 5 jantares nos hotéis segundo itinerário.
• Todas as entradas segundo o itinerário.
• Passeio de elefante em Jaipur.
• Serviços de guia local falando espanhol nos lugares de visitas.
• 1 garrafa de água mineral por pessoa e por dia.
• Viagem em trem de Agra a Jhansi em Shatabi Express com ar
condicionado e passeio de barco pelo Rio Ganges de Benares na
extensão de Khajurajo e Varanasi.
• Todos os impostos e passagens.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

Categoria A
Sup. Acomodação Individual
Sup.Meia pensão em (3 jantares)

Cidades

Categoria A
Luxo

Nova Delhi

The Lalit 5*

Categoria B
Primeira / Primeira Superior

Crowne Plaza Today / The
Suryaa 5*
Jaipur
Marriott / The Lalit 5* Royal Orchid 4*
Agra
Jaypee Palace / RaFour Points By Sheraton
disson 5*
4* Sup
Khajuraho Radisson 5*
Ramada 4*
Varanasi
Grapevine 5*/ GaRivatas By Ideal 4*
teway by Taj 5*
Katmandhu Soaltee Crowne
Shanker 4*
Plaza 5*
Srinagar
Deluxe House Boat (2 Deluxe House Boat (3
noites) + Hotel 4* (1 noites)
noche)

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

Categoria A
Sup. Acomodação Individual

560
295

Categoria B
Sup. Acomodação Individual

410
295

Suplemento voos internos (sujeito a modificações)
- Delhi/Srinagar e Srinagar/Delhi: 300$ NETO Por pessoa
Ou se você tomar a extensão de Khajurajo e Varanasi
Khajurajo / Varanasi; Vanarasi / Delhi; Delhi/Srinagar e Srinagar/Delhi
500$ NETO Por pessoa
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Jóias e Templos da Índia

PUSH
PU
USH
SHK
KA
AR
AR

VISITANDO: DELHI / AGRA / JAIPUR / PUSHKAR / JODHPUR / RANAKPUR / UDAIPUR / AURANGABAD / BOMBAY.
Saídas 2017 / 2018
A DELHI: SEGUNDA, QUINTA E SÁBADO
De 01 de Abril 2017 a 29 de Março 2018

1º DIA: DELHI
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Dia livre e Acomodação no hotel no hotel. A moderna capital da Índia
também é uma antiga cidade cujas origens se perdem em
lendas. Centenas de monumentos à adornam com sua história milenar.

2º DIA: DELHI
Café da manhã. Visita a antiga e a nova Delhi que nos
permitirá descobrir o Qutab Minar (s.XII), graciosamente
esculpida a mão. Perto está a Columna de Hierro. Conheceremos o memorial de Mahatma Gandhi, porta da Índia, a
Jama Masyd, construída pelo Imperador Mogo Shah Jahan
no século XVII. Ao redor encontra-se Chandni Chowk, em
tempos avenida imperial que o Shan Jahan gostava de
cavalgar. Passeio em bici-rickshaw pelas ruas do centro
antigo. Jantar e Acomodação no hotel no hotel.

3º DIA: DELHI / AGRA
Café da manhã. Logo cedo, visita panorâmica incluindo
um dos monumentos mais importantes do mundo, o Taj
Mahal, um canto ao amor construído pelo Imperador Shah
Jehan em 1630 para servir como mauseléu de sua rainha,
Mumtaj Mahal. Está maravilha arquitetônica é uma obra
mestra, totalmente erguida em mármore branca. Artesanatos vindos de Persia, o Império Otomano, França e Itália,
ajudados por 20 000 mil obreiros, culminou em 17 anos.
Continuaremos visitando a Fonte de Agra, em pleno centro
da cidade. Reflexo da arquitetura indiana baixo três im-
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peradores Mongóis: Akbar, Jehangir e Shah Jahan. Dentro
do complexo encontra-se algumas interessantes estruturas,
como o Jehangiri Mahal, o Anguri Bagh, o Khas Mahal e a
mesquita Moti Masjid. Tarde livre. Jantar e Acomodação
no hotel no hotel.

4º DIA: AGRA / FATEHPUR SIKRI / JAIPUR

tiga residência real e hoje em dia museu de manuscritos,
pinturas Rajput e Mongol e armas. Conduziremos através
das zonas residenciáveis e de negócios da “cidade rosa”,
passando em frente ao Hawa Mahal (Palácio dos Ventos),
um dos monumentos mais conhecidos de Jaipur. Jantar e
Acomodação no hotel no hotel.

Café da manhã e saída até Jaipur (229km) visitando em
rota Fatehpur Sikri. FATEHPUR SIKRI: A mais de 40km de
Agra encontra-se a cidade morta de Fatehpur Sikri, construída pelo Imperador Akbar em 1569 e abandonada por
sua incapacidade. Os edifícios da cidade são conservados
de forma incrível, notável a mesquita Jama Masjid, a tumba
de Salim Chisti, o Panch Mahal e outros lugares. Chegada
a Jaipur e traslado ao hotel. Tarde livre para atividades pessoais. Jaipur é talvez uma das cidades mais pitorescas do
mundo. Foi construída pelo cânones do Shilpa Shastra, o
antigo tratado Hindú de arquitetura. Dividida em sete setores retângulares, com ruas bem planejadas, ângulos retos,
seu planejamento é uma maravilha do urbanismo do século
XVIII. Jantar e Acomodação no hotel.

6º DIA: JAIPUR / PUSHKAR

5º DIA: JAIPUR / AMBER / JAIPUR

8º DIA: JODHPUR / RANAKPUR

Café da manhã. Pela manhã, excursão ao Fuerte Amber,
a antiga capital do estado até 1728. Uma experiência
única, subiremos aos lombos de elefantes para chegar
até o alto da colina onde se ergue o forte. Continuaremos
com uma visita panorâmica de Jaipur (que tem o nome do
maharajá Jai Singh, príncipe e astrônomo, que desenhou
e fundou a cidade em 1727). Conheceremos o observatório astronômico que o próprio monarca construiu, dotados
de instrumentos desenhados por ele mesmo, de tamanho
considerável, e cuja a precisão é difícil de igual até nos dias
de hoje. Também visitaremos o Palácio do Maharajá, an-

Café da manhã. Saída pela rodovia até Pushkar. Chegada
e check-in no hotel. Pela tarde, visita guiada dos templos
em Pushkar, onde se destaca o único templo dedicado a
deus Brama (o deus criador segundo a mitologia Hindú) e
os ghats sagrados do lago sagrado de Pushkar. Jantar e
Acomodação no hotel.

7º DIA: PUSHKAR / JODHPUR
Café da manhã. Saída pela rodovia até Jodhpur. Deixando
pouco a pouco o deserto pedregoso com chegada a Jodhpur,
a cidade azul. Pela tarde, visita da cidade onde se destaca o
Forte, o mais importante de Rajasthan, o Palácio do Maharajá
e o Museu Mehrangarh. Jantar e Acomodação no hotel.

Café da manhã. Visitaremos o centro da cidade com a torre
do relógio, mercado, etc. Na continuação, saída pela rodovia até Ranakpur para visitar o Templo Jainista de Adinath,
construído no século XV, onde se encontra impressionantes
pedras de mármore. Jantar e Acomodação no hotel.

9º DIA: RANAKPUR / UDAIPUR
Café da manhã. Saída até Udaipur, chamada de “cidade
branca”. Pela tarde tomaremos o ferry para cruzar as águas
do Lago Pichola, veremos o entardecer e visitaremos o Palácio-Isla de Jag Mandir, onde segundo uma lenda viveu o

15 DIAS
desde

2.095$
Delhi
Jaipur

Pushkar

A
Agra

Jodhpur
Udaipur

Ranakpur

Aurangabad
Bombay
ÍNDIA

JAIPPUR
JA
UR

imperador Mughal Shah Jehan e se inspirou para mais tarde
construir o Taj Mahal. Jantar e Acomodação no hotel.

13º DIA: MUMBAI (BOMBAY) /
AURANGABAD

10º DIA: UDAIPUR

Café da manhã. Na hora oportuna, traslado ao aeroporto
para sair em voo até Aurangabad. Chegada e traslado ao
hotel. Jantar e Acomodação no hotel.

Café da manhã. Excursão a Eklingj e Nagda, a uns 20km
de Udaipur, para visitar os famosos templos dedicados ao
deus Shiva. Visitaremos o City Palace, o palácio-museu
com maior riqueza de todo o Rajasthan. Depois veremos
o jardim de donzelas, Sahelion Ki Bari, onde o Maharana
Sangram Sigh construiu um complexo de jardins com fontes
e lagos para sua bela filha. Jantar e Acomodação no hotel.

11º DIA: UDAIPUR / MUMBAI (BOMBAY)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar em
voo com destino a Mumbay. Chegada e traslado ao hotel.
Bombay (também conhecida como Mumbai) é a capital do
estado federal de Maharashtra na Índia e a mais importante
cidade portuaria do subcontinente. O nome se deve a deus
local Mumba Devi. Entre 1626 e 1995 se chamou Bombay,
nome tradicional. Jantar e Acomodação no hotel.

12º DIA: MUMBAI (BOMBAY)
Café da manhã. Visita guiada da cidade, capital financeira
da Índia: Mani Bhawan, um templo Jainista e os Jardins
Colgantes. Panorâmica da Torre do Relógio, o Tribunal Supremo, a Estação Vitória e Fonte Flora e a porta da Índia.
Em Dhabi Ghat os lavanderos seguem praticando o artesanato como a séculos e as Cavernas de Elefanta. Numerosos
edifícios do centro antigo de Bombay estão construídos
com uma derivação regional de estilo histórico. Dois dos
monumentos da cidade, o Terminal Rodoviário de Vitória e
os templos da Caverna de Elefanta, formam parte da lista
da UNESCO como Patrimônio da Humanidade. Jantar e
Acomodação no hotel.

14º DIA: AURANGABAD / CAVERNAS DE
ELLORA / AURANGABAD
Café da manhã. Visita do Forte de Daulatabad, espetacular
fortaleza construída no século XII, a cidade é conhecida
como a Cidade da Fortuna e das Carvernas de Ellora, com
300 anos de antiguidade, tem 34 templos esculpido em
rocha. As cavernas-templos se dividem em três grupos,
budistas, hinduistas e jainistas. Estes históricos monastérios, templos e centros de oração, são os reflexos de uma
grande imaginação e de um minucioso trabalho. Pela tarde
visitaremos Bibi Ka Maqbara (tumba), construído no século
XVII pelo príncipe Azam Shah, em honras de sua mãe Dilras
Bano Begam, esposa do rei Aurangzeb. A tradução literal
deste espetacular monumento é Tumba da Dama porém
é mundialmente conhecido como Taj Mahal dos probres.
Jantar e Acomodação no hotel.

15º DIA: AURANGABAD / CAVERNAS
DE AJANTA / MUMBAI (BOMBAY)
Café da manhã e visita das Cavernas de Ajanta, são Patrimônios da Humanidade pela UNESCO. Foram construídas
entre os séculos II e IV a.C. um total de 30, foram escavadas diretamente sobre a rocha em honra de Buda, seus
interiores são decorados com preciosas pinturas e é lugar
de residência e peregrinação de fiéis do budismo. Traslado
ao aeroporto para embarcar em voo a Mumbai e conexão
com voo de regresso.

SI

O TOUR INCLUI

• Assistência no aeroporto com grinaldas e traslado ao hotel.
• Traslados de chegada e saída, visitas, etc. Transporte com ar
condicionado.
• Acomodação dupla segundo o programa.
• 13 jantares nos hotéis segundo itinerário.
• Todas as entradas segundo o itinerário.
• Passeio de elefante em Jaipur.
• Passeio de barco pelo Lago Pichola em Udaipur.
• Serviços de guia local falando espanhol nos lugares de visitas.
• 1 garrafa de água mineral por pessoa e por dia.
• Viagem em trem de Nova Delhi a Ajmer e de Agra a Jhansi em
Shatabi Express com ar condicionado.
• Todos os impostos e passagens.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares
Cidades

Categoria A
Luxo

Categoria B
Primeira / Primeira Superior

Nova Delhi

The Lalit 5*

Agra
Jaipur
Pushkar
Jodhpur
Ranakpurt
Udaipur
Aurangabad
Mumbai

Jaypee Palace 5*
Marriott / The Lalit 5*
Aaran Bagh 4* Sup
ITC Welcom hotel 4*
Fateh Bagh 4*
Laxmi Vilas Palace 5*
Vivanta by Taj 5* ITC
Grand Central 5*

The Suryaa / Crowne Plaza
Today 5*
Ramada Plaza 4*
Holiday Inn 4*
Aaran Bagh 4* Sup
Indana 4*
Kings Abode 3* Sup
Royal Retreat 4*
Rama International 5*
Fariyas Hilton 4*

$

Preço por pessoa em $ USA
em acomodação Dupla
Tour 15 dias: Nova Delhi / Bombay
De 01 de Abril a 11 Setembro 2017

Categoria A
Sup. Acomodação Individual
Sup. Pensão completa Índia (14 almoços)

2.410
1.940
260

Categoria B
Sup. Acomodação Individual
Sup. Pensão completa Índia (14 almoços)

2.095
1.710
210

De 14 de Setembro 2017 a 29 de Março 2018

Categoria A
Sup. Acomodação Individual
Sup. Pensão completa Índia (14 almoços)

2.990
2.490
260

Categoria B
Sup. Acomodação Individual
Sup. Pensão completa Índia (14 almoços)

2.510
2.190
240

Suplemento voos internos (sujeito a modificações)
- Udaipur / Aurangabad / Mumbai: 300$ NETO Por pessoa

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

EXTREMO ORIENTE: Índia
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Sabores da
Índia e Nepal

14 DIAS
desde

1.730$
Delhi

Kathmandu

Puskhar

NEPAL

Agra
Jaipur

Benarés
Khajuraho
ÍNDIA

AGRA
AG
A
VISITANDO: DELHI / PUSHKAR / JAIPUR / AGRA / KHAJURAHO / BENARÉS / KATHMANDU.
Saídas 2017 / 2018
A DELHI: DOMINGO
De 02 de Abril 2017 a 25 de Março 2018

1º DIA - Domingo: DELHI

Chegada, assistência e traslado ao hotel.

2º DIA - Segunda: DELHI

Café da manhã. Visita da antiga e nova Delhi. Nos permitirá descobrir o Qutab Minar (s. XII); perto se encontra
a Columna de Hierro. Também conheceremos o memorial
de Mahatma Gandhi, Porta da Índia, Templo de Loto, Palácio presidencial, Templo Sijista e uma das maiores mesquitas da Índia, a Jama Masyid, construída pelo Imperador
Mongol Shah Jahn no s. XVII. Perto se encontra Chandni
Chowk, em tempos avenida imperial que o Shah Jahan gostava de cavalgar. Jantar e Acomodação no hotel.

3º DIA - Terça: DELHI / PUSHKAR

Café da manhã. Saída pela rodovia a Pushkar. Pela tarde,
visita dos templos, onde se destaca o único templo dedicado ao deus Brama (o deus criador segundo a mitologia
Hindú) e os ghats sagrados. Jantar e Acomodação no hotel.

8º DIA - Domingo: AGRA / JHANSI /
ORCHA / KHAJURAHO

Café da manhã. Saída de trem para viajar no Agra-Jahnsi
Shatapdi Express. Partida para Khajuraho, 3 horas aproximadamente, visitando Orcha, uma cidade que pouco
mudou com a passagem do tempo, realizando um tour
guiado pela cidade, incluindo uma visita à Jehangir Mahal
Palace, o templo Shatrah Bhuj e Cenotaphs, ir até o rio paratirar fotos. Continuaremos pela estrada para Khajuraho.
Chegada, jantar e Acomodação no hotel no hotel.

4º DIA - Quarta: PUSHKAR / JAIPUR

9º DIA - Segunda: KHAJURAHO / VARANASI (BENARÉS)

5º DIA - Quinta: JAIPUR / AMBER / JAIPUR

10º DIA - Terça: VARANASI (BENARÉS) /
KATHMANDU

Café da manhã. Pela manhã, saída pela rodovia até Jaipur. Pela tarde, visita panorâmica da cidade de Jaipur, onde
faremos um passeio de orientação pela cidade rosada e
seus bazares, poderemos contemplar o Albert Hall (palácio
construído pelo maharajá de Jaipur para comemorar a visita
do rei Jorge da Inglaterra). Continuaremos a visita até o
Templo Birla da religião Hindú, visita com chofer, entradas
incluídas. Jantar e Acomodação no hotel.

Café da manhã. Pela manhã visita dos templos eróticos
de Khjuraho. Na hora apropriada traslado ao aeroporto
para embarque em voo com destino a Benares. Chegada
e traslado ao hotel. Pela tarde, visita da cidade sagrada de
Benarés com o templo Bharat Mata e continuação, visita ao
rio Ganges para ver a cerimonia da tarde “Aarti”. Jantar e
Acomodação no hotel.

Café da manhã. Pela manhã, excursão ao Fuerte Amber, a
antiga capital do estado até 1728. Uma experiência única,
subiremos aos lombos de elefantes para chegar até o alto
da colina onde se ergue o forte. Continuaremos com uma
visita panorâmica de Jaipur (que tem o nome do maharajá
Jai Singh, príncipe e astrônomo, que desenhou e fundou
a cidade em 1727). Conheceremos o observatório astronômico que o próprio monarca construiu, dotados de
instrumentos desenhados por ele mesmo, de tamanho
considerável, e cuja a precisão é difícil de igual até nos
dias de hoje. Também visitaremos o Palácio do Maharajá,
antiga residência real e hoje em dia museu de manuscritos,
pinturas Rajput e Mongol e armas. Conduziremos através
das zonas residenciáveis e de negócios da “cidade rosa”,
passando em frente ao Hawa Mahal (Palácio dos Ventos),
um dos monumentos mais conhecidos de Jaipur. Jantar e
Acomodação no hotel no hotel.

Ao amanhecer, passeio de barco pelo Ganges “o rio sagrado da Índia” para admirar os “Ghats” de incineração
e contemplar o impressionante espetáculo que os hindus
oferecem praticando seus ritos religiosos nas águas do rio.
Regresso ao hotel para tomar o café da manhã. Traslado
ao aeroporto e saída até Kathmandu. Chegada e traslado
ao hotel. Resto da tarde livre. Acomodação no hotel.

6º DIA - Sexta: JAIPUR / FATTEHPUR
SIKRI / AGRA

12º DIA - Quinta: KATHAMANDU

Café da manhã. Pela manhã, saída até Agra (236Km) visitando em rota Fathepur Sikri. FATHEPUR SIKRI: Há cerca de
40Km de Agra encontra-se a cidade morta de Fathepur Sikri,
construída pelo Imperador Akbar em 1569 e abandonada
por sua incapacidade. Os edifícios da cidade são conservados
de forma incrível, a notável Mesquita Jama Masjid, a tumba
de Salim Chisti, o Panch Mahal e outros lugares. Chegada a
Agra. Pela tarde visitaremos a tumba de Itmad-ud-Daula e
o Ashram da Madre Teresa de Calcuta, visita com o chofer,
entradas não incluídas. Jantar e Acomodação no hotel.

7º DIA - Sábado: AGRA

Café da manhã. Logo cedo, visita panorâmica incluindo um
26

dos monumentos mais importantes do mundo, o Taj Mahal,
um canto ao amor construído pelo Imperador Shah Jehan
em 1630 para servir como mausoléu de sua rainha, Mumtaj Mahal. Está maravilha arquitetônica é uma obra mestra,
totalmente erguida em mármore branca. Artesanatos vindos
de Persia, o Império Otomano, França e Itália, ajudados por
20 000 mil obreiros, culminou em 17 anos. Continuaremos
visitando a Fonte de Agra, em pleno centro da cidade. Reflexo da arquitetura indiana baixo três imperadores Mongóis:
Akbar, Jehangir e Shah Jahan. Dentro do complexo encontra-se algumas interessantes estruturas, como o Jehangiri
Mahal, o Anguri Bagh, o Khas Mahal e a mesquita Moti
Masjid. Tarde livre. Jantar e Acomodação no hotel no hotel.

EXTREMO ORIENTE: Índia

11º DIA - Quarta: KATHMANDU / PATAN
/ KATHMANDU

Café da manhã. Pela manhã, visita da cidade: Praça Dubar,
Palácio de Hanuman Dhoka e o Templo da “deusa viviente”ou Kumari. Também visitaremos o Templo Swambhunath. Almoço (opcional) no restaurante Patan Museum
Café. Pela tarde, excursão a vizinha e interessante aldeia de
Patán com sua admirável Praça Dubar e os templos Krishna
Mändir e Lord Shiva.
Café da manhã. Pela manhã visita de Bodhnath. Também
visitaremos o templo de Pashupatinath, um dos templos
mais importante da religião hindú. Aqui podemos ver a incineração dos cadáveres as margens do rio Bagmati. Tarde
livre. Acomodação no hotel no hotel.

13º DIA - Sexta: KATHAMANDU

Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de efetuar diante
suplemento, excursões facultativas a Kakshinkali, Dhulikhel
ou Nagorkot. Acomodação no hotel no hotel.

14º DIA - Sábado: KATHMANDU / DELHI

Café da manhã. Traslado ao aeroporto para sair até Delhi
e conexão com o voo de regresso.

SI

O TOUR INCLUI

• Assistência no aeroporto com grinaldas e traslado ao hotel.
• Traslados de chegada e saída, visitas, etc. Transporte com ar
condicionado.
• Acomodação dupla segundo o programa em regime de meia
pensão na Índia e de acomodação e café da manhã no Nepal.
• 8 jantares nos hotéis segundo itinerário.
• Todas as entradas segundo o itinerário.
• Passeio de elefante em Jaipur.
• Serviços de guia local falando espanhol nos lugares de visitas.
• 1 garrafa de água mineral por pessoa e por dia.
• Viagem em trem de Nova Delhi a Ajmer e de Agra a Jhansi em Shatabi Express com ar condicionado.
• Todos os impostos e passagens.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares
Cidades
Nova
Delhi

Categoria A
Luxo

Categoria B
Primeira / Primeira Superior

The Lalit 5*

The Suryaa / Crowne Plaza
Today 5*
Aaran Bagh 4* Sup
Aaran Bagh 4* Sup
Pushkar
Marriott / The Lalit 5* Royal Orchid 4*
Jaipur
Jaypee Palace / Cour- Four Points by Sheraton 5*
Agra
tyard by Marriott´s 5*
Radisson 5*
Ramada 4* Sup
Khajuraho Gateway by Taj/ Ra- Rivatas By Ideal 4* Sup
Varanasi
mada Plaza 5*
Soaltee Crowne
Shanker 4*
Kathmandu Plaza 5*
$

Preço por pessoa em $ USA

em acomodação Dupla
Tour 14 dias: Delhi / Delhi
De 02 Abril a 10 de Setembro, 2017

Categoria A
Sup. Acomodação Individual
Sup. Pensão completa Índia (8 almoços)
Sup. Meia pensão em Kathmandu (4 jantares)

1.980
1.610
170
150

Categoria B
Sup. Acomodação Individual
Sup. Pensão completa Índia (8 almoços)
Sup. Meia pensão em Kathmandu (4 jantares)

1.730
1.410
150
120

De 17 Setembro 2017 a 25 de Março, 2018

Categoria A
Sup. Acomodação Individual
Sup. Pensão completa Índia (8 almoços)
Sup. Meia pensão em Kathmandu (4 jantares)

2.450
2.110
170
150

Categoria B
Sup. Acomodação Individual
Sup. Pensão completa Índia (8 almoços)
Sup. Meia pensão em Kathmandu (4 jantares)

2.010
1.730
150
120

Suplemento voos internos (sujeito a modificações)
- Khajuraho / Varanasi / Katmandú / Delhi: 500$ NETO Por pessoa

NOTA IMPORTANTE:

Os voos a Europa normalmente tem saída a última hora da tarde e permitem fazer a conexão, porém se por ter um voo reservado com horário
diurno, não foi possível fazer a conexão neste mesmo dia deverá tomar
uma noite adicional em Delhi e traslado ao hotel e ao aeroporto ao dia
seguinte de acordo com seu voo reservado.

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

Maharashtra
e Rajasthan

16 DIAS
desde

2.140$
Delhi
Jaipur

Jodhpur

Agra
Udaipur

Ranakpur

Benarés

Bombay
Bom
Índia

VARA
VARA
VA
RANA
NASI
VISITANDO: BOMBAY / UDAIPUR / JAISALMER / JODHPUR / BIKANER / JAIPUR / AGRA / BENARÉS / DELHI.
Saídas 2017 / 2018
A MUMBAI: TERÇA E SÁBADO
De 28 de Março de 2017 a 24 de Março de 2018

1º DIA: MUMBAI (BOMBAY)

Chegada a Mumbai, assistência e traslado ao hotel. Bombay é a capital do estado federal de Maharashtra na Índia
e a mais importante cidade portuaria do subcontinente.
Acomodação no hotel.

2º DIA: BOMBAY / UDAIPUR

Café da manhã. Visita guiada da cidade que incluirá Flora
Fountain, Marine Drive, estação de FF.CC e a porta da
Índia. Na continuação, traslado ao aeroporto e saída em
avião com destino a Udaipur, uma das cidades mais belas
de Rajasthan. Chegada e traslado ao hotel. Jantar e Acomodação no hotel.

3º DIA: UDAIPUR

Café da manhã. Excursão a Eklingji e Nagda, templos da
religião hindú fora de Udaipur. Também visitaremos o City
Palace, o palácio-museu com maior riqueza de todo o Rajasthan. Depois veremos o Sahelion Ki Bari onde o Maharana Sangram Singh construiu um complexo de jardins. Pela
tarde tomaremos o ferry para cruzar as plácidas águas do
Lago Pichola, veremos o entardecer e visitaremos o palácio-ilha de Jag Mandir. Jantar e Acomodação no hotel.

4º DIA: UDAIPUR / RANAKPUR / JODHPUR

Café da manhã. Saída pela rodovia a Jodhpur. Em rota
visitaremos os famosos templos jainistas de Ranakpur. Continuação a Jodhpur. Pela tarde visita do Forte de Mehrangarh, um dos mais impressionantes de Rajasthán. Em seu
interior conheceremos o Palácio do Maharajá e o museu.
Para terminar veremos Jaswant Thada. Jantar e Acomodação no hotel.

5º DIA: JODHPUR / JAISALMER

Café da manhã. Saída pela rodovia a Jaisalmer através do
deserto de Thar. Conduzindo através do deserto de Thar até
a provincia de Rajastan, chegaremos a cidade de Jaisalmer,
uma das jóias da coroa indiana. Jantar e Acomodação
no hotel.

6º DIA: JAISALMER

Café da manhã. Visita desta cidade de antigos mercadores
onde se destaca a fortaleza, os templos jainistas e as casas
dos antigos comerciantes. Pela tarde faremos uma excursão para ver as dunas do deserto de Thar e apreciarmos o
por do sol, uma experiência única e maravilhosa, também
realizaremos um passeio à camelo pelas dunas. Jantar e
Acomodação no hotel.

7º DIA: JAISALMER / BIKANER

Café da manhã e saída pela rodovia a Bikaner. Pela tarde
visita panorâmica da cidade e o forte de Junagarh. Podemos visita o templo de ratas para ver a cerimônia da tarde.
Jantar e Acomodação no hotel.

8º DIA: BIKANER / JAIPUR

Café da manhã. Pela manhã saída pela rodovia com destino a Jaipur. A cidade rosa de Rajasthan. Jaipur é talvez
uma das cidades mais pitorescas do mundo. Dividida em
sete setores retângulares, com ruas bem planejadas, ângulos retos, seu planejamento é uma maravilha urbanista do
século XVIII. A tarde iremos fazer uma visita ao templo Birla
da religião hindú. Faremos uma parada em Albert Hall, palácio construído para alojar o príncipe Albert da Inglaterra
durante sua visita a Jaipur. Também visitaremos o templo
de monos. Jantar e Acomodação no hotel.

9º DIA: JAIPUR / AMBER / JAIPUR

Café da manhã. Pela manhã, excursão de meio dia ao forte
Amber, a antiga capital do estado até 1728. Subiremos aos
lombos de elefantes para chegar ao alto da colina. Pela
tarde, visita panorâmica de Jaipur. Conheceremos o observatório astronômico que o próprio monarca construiu,
dotado de instrumentos desenhados por ele mesmo cuja
precisão é difícil de se igual nos dias de hoje. Também visitaremos o Palácio do Maharajá, antiga residência real e
hoje em dia museu do manuscritos, pinturas Rajput e Mongol e armas. Continuaremos através das zonas residenciais
e de negócios a “cidade rosa”, passando em frente ao
Hawa Mahal (Palácio dos Ventos), um dos monumentos
mais conhecidos de Jaipur. Jantar e Acomodação no hotel.

10º DIA: JAIPUR / FATEHPUR SIKRI / AGRA

Café da manhã e saída até Agra, visitando em rota a cidade morta de Fatehpur Sikri. Os edifícios da cidade se conservam de forma incrível, notavelmente a mesquita Jama
Masjid, a tumba de Salim Chisti, o Panch Mahal e outros
lugares. Chegada a Agra. Pela tarde, visita panorâmica incluindo um dos monumentos mais importantes do mundo,
o Taj Mahal, um canto ao amor construído pelo Imperador
Shah Jehan em 1630 para servir como mausoléu de sua
rainha, Mumtaj Mahal. Jantar e Acomodação no hotel.

11º DIA: AGRA / DELHI

Café da manhã e continuação da visita de Agra. Visitaremos o forte de Agra, as margens do rio Yamuna, em pleno
centro da cidade. A arquitetura indiana reflete em três imperadores, Mongoles: Akbar, Jehangir e Shah Jahan. Dentro
do complexo encontra-se algumas interessantes estruturas,
como o Jehangiri Mahal, o Anguri Bagh, o Khas Mahal e a
mesquita Moti Masjid. Ao meio dia traslado pela rodovia a
Delhi, chegada. Jantar e Acomodação no hotel.

12º DIA: DELHI / VARANASI (BENARÉS)

Café da manhã e traslado ao aeroporto para embarcar no
avião com destino a Varanasi. Chegada e traslado ao hotel.
Pela tarde visitaremos o templo Bharat Mata com seu alto
perfil indiano todo em mármore. Continuação da visita ao
rio Ganges para ver a cerimônia da tarde “Aarti”. Jantar
e Acomodação no hotel.

13º DIA: VARANASI / SARNATH / VARANASI

Ao amanhecer, passeio em barco pelo sagrado rio Ganges
para ver os “Ghats” ou banhos rituais e os lugares de cremação. Crentes contemplam os banhos de rio nos Ghats, é
uma das experiências mais extraordinárias que um viajante
poderá desfrutar na Índia. Milhões de peregrinos passam
por aqui para se purificarem nas águas do rio, assistir aos
antigos rituais, consultar astrólogos e expulsar o carma negativo. Andaremos nas ruas do centro antigo. Passaremos
pelo templo Durga, o Tulsi Manas Mandir, a Universidade
Hindú Benarés. Regresso ao hotel e café da manhã. Excursão a Sarnath, a cidade budista sepultada. Visita as ruinas,
a Stupa, o Templo Budista e o museu. Jantar e Acomodação no hotel.

14º DIA: VARANASI / DELHI

Shah Jahn no s. XVII. Perto se encontra Chandni Chowk,
em tempos avenida imperial que o Shah Jahan gostava de
cavalgar. Passeio pelo bici-riksha nas ruas do centro antigo
seguida de uma foto no forte roxo. Jantar e Acomodação
no hotel.

16º DIA: DELHI

Café da manhã. Na hora prevista, traslado ao aeroporto
internacional.
SI

O TOUR INCLUI

• Assistência no aeroporto e traslado ao hotel.
• Traslados de chegada e saída, visitas, etc. Transporte com ar
condicionado.
• Acomodação dupla segundo o programa.
• 14 jantares nos hotéis segundo itinerário.
• Todas as entradas segundo o itinerário.
• Passeio de elefante em Jaipur.
• Passeio de camelo em Sam San Dunas em Jaisalmer
• Passeio de barco pelo Ganges em Varanasi.
• Passeio de barco no Lago Pichola em Udaipur.
• Serviços de guia local falando castelhano nos lugares de visitas.
• 1 garrafa de água mineral por pessoa e por dia.
• Todos os impostos e passagens.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares
Cidades
Bombay
Udaipur
Jodhpur
Jaisalmer
Bikaner
Jaipur
Agra
Varanasi
Nova
Delhi
$

Categoria A
Luxo

Categoria B
Primeira / Primeira Superior

ITC Grand Central 5*
Laxmi Vilas Palace 5*
ITC Welcomhotel 5*
Marriott´s resort & Spa 5*
Gajner Palace 5*
Marriott / The Lalit 5*
Jaypee Palace / Courtyard by Marriott´s 5*
Grapevine / 5*
The Lalit 5*

Fariyas 4*
Royal Retreat 4*
Indana 4*
Gorbandh Palace 4*
Gajner Palace 5*
Holiday Inn 4*
Ramada Plaza 4*
Rivatas By Ideal 5*
Crowne Plaza Today / The
Suryaa 5*

Preço por pessoa em $ USA

em acomodação Dupla
Tour 16 dias: Mumbai / Delhi
De 28 de Março a 12 de Set. 2017

Categoria A
Sup. Acomodação Individual
Sup. Pensão completa (14 almoços)

2.320
1.870
260

Categoria B
Sup. Acomodação Individual
Sup. Pensão completa (14 almoços)

2.140
1.730
200

De 16 de Set. 2017 a 24 de Março 2018

Café da manhã e traslado ao aeroporto para embarcar no
voo com destino a Delhi. Chegada, assistência e traslado a
cidade. Jantar e Acomodação no hotel no hotel.

Categoria A
Sup. Acomodação Individual
Sup. Pensão completa (14 almoços)

3.020
2.560
260

15º DIA: DELHI

Categoria B
Sup. Acomodação Individual
Sup. Pensão completa (14 almoços)

2.620
2.290
240

Café da manhã. Visita da antiga e nova Delhi. Nos permitirá descobrir o Qutab Minar (s. XII); perto se encontra a
Columna de Hierro. Também conheceremos o memorial de
Mahatma Gandhi, Porta da Índia, Templo de Loto, Palácio
presidencial, Templo Sijista e uma das maiores mesquitas
da Índia, a Jama Masyid, construída pelo Imperador Mongol

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

Suplemento voos internos (sujeito a modificações)
- Bombay a Udaipur e Delhi a Varansai e Varanasi a Delhi:
325$ NETO Por pessoa

EXTREMO ORIENTE: Índia
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Índia Mágica e Nepal

12 DIAS
desde

1.850$
Delhi

Kathmandu
NEPAL
Agra

Jaipur

Udaipur
Mum
Mumbai

NEPA
NE
PAL
AL

ÍNDIA

VISITANDO: MUMBAI / UDAIPUR / JAIPUR / AMBER / FATEHPUR SIKARI / AGRA / DELHI / KATHMANDU / SWAYMBUNATH / PATAN / BODHNATH / PASHUPATINATH.
Saídas 2017 / 2018
A MUMBAI: SÁBADO
De 01 de Abril 2017 a 24 de Março 2018

1º DIA- Sábado: MUMBAI (BOMBAY)

Chegada a Mumbai, assistência e traslado ao hotel. Bombay
(também conhecida por Mumbai) é a capital do estado federal de
Maharashtra da Índia e a mais importante cidade portuaria do subcontinente. O nome deriva da deusa local Mumba Devi. Entre 1626
e 1995 se chamou Bombay, nome tradicional.

2º DIA - Domingo: MUMBAI (BOMBAY)
/ UDAIPUR

Café da manhã. Pela manhã, visita guiada da cidade que incluirá
Flora Fountain, Marine Drive, a porta da Índia e a estação ferroviária
de Vitória. Saída em avião com destino a Udaipur, uma das mais
belas cidades de Rajasthan, rodeada por muralhas com cinco portas
situada junto ao Lago Pichola. Chegada e traslado ao hotel. Jantar
e Acomodação no hotel.

3º DIA - Segunda: UDAIPUR

Café da manhã. Excursão a Eklingji e Nagda a 22km de Udaipur,
pequeno povoado conhecido pelos templos dedicados a deusa
Shiva. Na continuação visitaremos o City Palace, o palácio-museu
com maior riqueza de todo Rajasthan. Depois veremos o Sahelion
Ki Bari onde o Maharana Sangram Sigh construiu um complexo de
jardins com fontes e lagos para sua bela filha. Pela tarde tomaremos
o ferry para cruzar as plácidas águas do Lago Pichola, veremos o entardecer e visitaremos o palácio-ilha de Jang Mandir, onde segundo
a lenda o imperador Mughal Shah Jehan viver e se inspirou para
construir mais tarde o Taj Mahal. Jantar e Acomodação no hotel.

4º DIA - Terças: UDAIPUR / JAIPUR

Café da manhã. Saída pela rodovia com destino a Jaipur. Pela tarde
visita panorâmica da cidade de Jaipur, onde faremos um passeio de
orientação pela cidade rosada e seus bazares, poderemos contemplar o Albert Hall (palácio construído pelo maharajá de Jaipur para
comemorar a visita do rei Jorge da Inglaterra), hoje convertido em
museu, na continuação visitaremos o templo Birla da religião Hindú.
Jantar e Acomodação no hotel.

5º DIA - Quartas: JAIPUR / AMBER / JAIPUR

Café da manhã. Pela manhã, às 07:00 horas, excursão ao forte
Amber, a antiga capital do estado até 1728. Uma experiência única.
Subiremos ao lombo de um elefante para chegar ao alto da colina
onde se ergue o forte. Na continuação visita panorâmica de Jaipur
(que tem o nome do Maharaja Jai Singh, príncipe e astronômo que
desenhou e fundou a cidade em 1727). Conheceremos o observatório
astronômico que o próprio monarca construiu, dotado de instrumentos desenhados por ele mesmo, de tamanho considerável e cuja precisão é difícil de igualar inclusive nos dias de hoje. Também visitaremos
o Palácio de Maharaja, antiga residência real e hoje em dia museu
de manuscritos, pinturas Rajput e Mongol. Conduziremos através das
zonas residênciais e de negócios da “cidade rosa”, passando frente
ao Hawa Mahal (Palácio dos Ventos) um dos monumentos mais conhecidos de Jaipur. Jantar e Acomodação no hotel no hotel.

6º DIA - Quinta: JAIPUR / FATEHPUR
SIKARI / AGRA (236Km)

Café da manhã. Pela manhã, saída até Agra visitando em rota Fa-
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thpur Sikri, construída pelo Imperador Akbar em 1569. Os edifícios
da cidade se conservam de forma incrível, notavelmente a mesquita
Jama Masjid, a tumba de Salim Chisti, o Panch Mahal e outros
lugares. Chegada a Agra. Pela tarde, visita panorâmica incluindo
um dos monumentos mais importantes do mundo, o Taj Mahal, um
canto ao amor construído pelo Imperador Shah Jehan em 1630 para
servir como mausoléu de sua rainha, Mumtaj Mahal. Esta maravilha
arquitetônica é uma obra mestre, inteiramente erguida em mármore
branco. Artesanatos vindo de Pérsia, o Império Otomano, França
e Itália ajudados por 20 000 mil obreiros, culminou em 17 anos.
Jantar e Acomodação no hotel no hotel.

7º DIA - Sexta: AGRA / DELHI

Café da manhã e continuação da visita de Agra. Visitaremos o forte
de Agra, as margens do rio Yamuna, em pleno centro da cidade. A
arquitetura indiana reflete em três imperadores, Mongoles: Akbar,
Jehangir e Shah Jahan. Dentro do complexo encontra-se algumas interessantes estruturas, como o Jehangiri Mahal, o Anguri Bagh, o Khas
Mahal e a mesquita Moti Masjid. Jantar e Acomodação no hotel.

8º DIA - Sábado: DELHI

Café da manhã. Começaremos a visita com uma foto parada no
forte roxo, ao redor encontra-se Chandni Chowk, em tempos avenida
imperial que o Shah Jahan gostava de cavalgar, depois subiremos em
uma bici-carro chamada “Riksha” que nos levará pelas ruas da antiga Delhi e nos deixará na porta de Jama Masyid, uma das maiores
mesquitas da Índia, construída pelo Imperador Mongol Shah Jahan
no s.XVII. Continuaremos com a visita da tumba de Gandhi e andaremos pela zona de Nova Delhi para ver a Porta da Índia, o Palácio
Presidencial e o parlamento. Continuamos com a visita ao templo da
religião Sikh e sentaremos por uns 10 minutos no salão de oração
para observar os visitantes e escutar as orações. Depois, uma visita a
Nova Delhi nos permitirá descobrir o Qutab Minar (s.XII), totalmente
esculpido a mão, aos arredores encontra-se a Columna de Hierro
com mais de 1500 anos de história. Jantar e Acomodação no hotel.

9º DIA - Domingo: DELHI / KATHMANDU

Café da manhã. Traslado ao aeroporto internacional para embarcar
em voo com destino a Katmandú. Chegada a capital do Nepal e traslado ao hotel. Tarde livre para atividades pessoais ou para explorar.
Podemos visitar o bairro turístico de Tamel onde há tendas de todos
os tipos, restaurantes, bares, etc. Jantar e Acomodação no hotel.

10º DIA - Segunda: KATMANDÚ /
SWAYMBUNATH / PATAN / KATMANDÚ

Café da manhã. Pela manhã visita panorâmica da Praça Durbar, o
antigo bairro residencial real com mais de 50 templos importantes e
Palácio de Rana, chamado Singha Durbar; o Hanuman Dhoka, a imponente porta de acesso ao Palácio Real com sua estátua do “dios
mono”. Nos dirigimos pela rua “friki”, para visitar a casa-templo da
Kumari, a deusa-menina, uma deusa viva. Terminaremos a manhã
na grande estufa de Swayambunath, com os olhos do Buda pintados
em seus quatro lados. Sua localização sagrada está em uma colina,
foi decidido fazer a 2500 anos atrás, muito antes do advento budista
no Nepal. Pela tarde, visita de Patan passando a antiga cidada;
Newar, a Porta de Ouro, o Templo de Teleju e a estátua de Yogendra
Malla. Jantar e Acomodação no hotel.

11º DIA - Terças: KATHMANDU /
BODHNATH / PASHUPATINATH /
KATHMANDU

estátuas do mundo. Também visitaremos os templos de Pashupatinath, um dos mais importantes templos da religião Hindú, dedicada
ao deus Shiva. Aqui poderemos ver a cremação de cadáveres as margens do rio Bagmati. Tarde livre. Jantar e Acomodação no hotel.

12º DIA - Quartas: KATHMANDU / DELHI

Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, traslado ao aeroporto para embarcar em voo de linha regular com destino a Delhi.

SI

O TOUR INCLUI

• Assistência no aeroporto com grinaldas e traslado ao hotel.
• Traslados de chegada e saída, visitas, etc. Transporte com ar
condicionado.
• Acomodação dupla segundo o programa em regime.
• 10 jantares nos hotéis segundo itinerário.
• Passeio de elefante em Jaipur.
• Passeio de barco no Lago Pichola em Udaipur.
• Passeio de bici caro em Delhi.
• Serviços de guia local falando espanhol nos lugares de visitas.
• 1 garrafa de água mineral por pessoa e por dia.
• Todos os impostos e passagens.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares
Cidades

Categoria A
Luxo

Mumbai
Udaipur
Jaipur
Agra
Nova
Delhi

ITC Grand Central 5*
Fateh Niwas 5*
Holiday Inn 5*
Jaypee Palace 5*
The Suryaa / Crowne
Plaza Today 5*
Soaltee Crowne
Kathmandu Plaza 5*

$

Categoria B
Primeira / Primeira Superior
Fariyas 4*
Rajputana Resort 4*
Park Regis 4*
Mansingh / Howard 4*
Holiday Inn / Mayur
Vihar 4*
Shanker 4*

Preço por pessoa em $ USA
em acomodação Dupla
Tour 12 dias: Mumbai / Nova Delhi
De 01 Abril a 09 de Setembro, 2017

Categoria A
Sup. Acomodação Individual
Sup. Pensão completa (12 almoços)
Categoria B
Sup. Acomodação Individual
Sup. Pensão completa (12 almoços)

1.995
1.470
210
1.850
1.400
170

De 16 Setembro 2017 a 24 de Março 2018

Categoria A
Sup. Acomodação Individual
Sup. Pensão completa (12 almoços)

2.310
1.810
200

Categoria B
Sup. Acomodação Individual
Sup. Pensão completa (12 almoços)

1.995
1.590
190

Suplemento voos internos (sujeito a modificações)
- Mumbai / Udaipur y Delhi / Katmandu / Delh: 415$ NETO Por pessoa

Café da manhã. Pela manhã visita de Bodhnath, uma das maiores

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

Kerala e Sul da Índia

11 DIAS
desde

1.690$
ÍNDIA

Kanchipuram

Chennail

Cochin
Allepey

Madurai
Periyar

CH
C
HENNA
HEN
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VISITANDO: CHENNAI / KANCHIPURAM / MAHABALIPURAM / GANGAIKONDACHOLAPURAM / KUMBAKONAM / DARASURAM / TANJORE / TRICHY / CHETINAD /
MADURAI / PERIYAR

1º DIA - Segunda: CHENNAI

contorno do templo. Na continuação, visita do Templo de
Brihadeeshwarar, considerado o mais perfeito templo, construído a modo de fortaleza que se ergue a uma altura de
58m e coroado com uma cúpula monolítica de 80 tonelas.
Continuação a Trichy, situada as margens do rio Cauvery, a
quarta maior cidade de Tamil Nadu. Acomodação no hotel.

reremos as ruas do antigo Chocin. A sinagoga e o Palácio
Holandês ficam fechados as SEXTAS, neste caso faremos a
visita no dia de chegada ou no dia seguinte). Para terminar
o dia, veremos o espetáculo de dança Kathakali em um
teatro local. Depois do baile vamos poder ver o processo de
maquiagem dos personagens. Acomodação no hotel.

Chegada, assistência e traslado ao hotel. Dia livre. Chegada
a antiga Madrás, capital de Tamil Nadu e uma das quatro
maiores cidades da Índia. Acomodação no hotel no hotel.

6º DIA - Sábado: TRICHY / CHETINAD /
MADURAI

11º DIA - Quinta: COCHIN

Saídas 2017 / 2018
A CHENNAI: SEGUNDA
De 03 de Abril de 2017 a 26 de Março de 2018

2º DIA - Terças: CHENNAI
Café da manhã. Pela manhã, visita do Templo de Kapaleeshwarar (s.XIII), dedicado a Shiva. Na continuação, visita
do Forte a São Jorge, sede do atual governo Nadu, em seu
interior encontra-se o museu onde podemos encontrar recordações da época britânica; a basílica de Santo Tomás
no Mylapore, construída sobre a tumba do apóstolo e que
abriga as reliquias do santo. Terminaremos passando o
Paseo Marina, as margens da praia cercada por palmeras.
Acomodação no hotel.

3º DIA - Quartas: CHENNAI / KANCHIPURAM
/ MAHABALIPURAM (160Km)
Café da manhã. Saída pela rodovia a Kanchipuram, “Cidade dos 1000 templos”. Entre seus templos destaca-se
o Kailasanatha e o Ekambaneshwaram, Kamaskhi e Vaikunthaperumal, construídos entre os séculos 7 e 8. Continuação a Mahabalipuram, a “Cidade das Sete Pagodas”.
Na continuação, visita do Templo da Orilla, um dos mais
antigos do sul da Índia e de magnífico friso monumental
“El descenso del Ganges”, também veremos o grupo de
Cinco Rathas, templos monolíticos esculpidos em rochas
individuais. Podemos realizar esta visita no dia seguinte se
chegarmos tarde a Mahabalipuram. Acomodação no hotel.

4º DIA - Quinta: MAHABALIPURAM
/ GANGAIKONDACHOLAPURAM /
KUMBAKONAM

Café da manhã. Pela manhã visita de Trichy: subiremos ao
Forte da Rocha, a 90m sobre a cidade e coroado pelo templo
dedicado ao deus Vinayaka. Saída pela rodovia a Madurai,
antiga capital dos Pandyas e centro de peregrinação e aprendizagem. Visitaremos em rota o povoado de Chettinad, famoso por suas antigas mansões. Podemos almoçar em algum
restaurante que oferece comidas típicas da região (NÃO INCLUÍDO). Continuaremos pela rodovia até Madurai. Chegada
a Madurai, check-in no hotel. Acomodação no hotel.

7º DIA - Domingo: MADURAI
Café da manhã. Pela manhã visitaremos o mercado das
flores, na continuação visita da cidade, destacando o Templo Meenakshi, construído pelo Nayak Tirumalai o Palácio
Tirumalai Nayak e o Templo Tiruparankidram, que possui
uma enorme fachada com dragões azuis e amarelos. Pela
noite, opcionalmente, recomendamos assistir a uma interessante cerimônia no templo onde os sacerdotes fazem
uma caminhada ao deus e celebram seus ritos acompanhados de músicas, guia e chofer disponíveis para esta visita.
Acomodação no hotel.

8º DIA - Segunda: MADURAI /
PERIYAR (KERALA - 146Km)
Café da manhã. Saída pela rodovia a Periyar, uma das mais
belas reservas naturais da Índia. Pela tarde, realizaremos
um passeio de barco ao lago Periyar rodeado por uma paisagem tropical. Acomodação no hotel.

Café da manhã. Saída bem cedo até Gangaikondacholapuram para admirar o Templo de Brahadeeswarar, dedicado
ao deus Shiva, construído pelo Rei Chola Rajendra I no século X, em cujo interior temos amostra de belos bronzes,
em particular uma estátua de Vishnu, considerada como
a culminação da arquitetura clássica do sul. Chegada a
Kumbakonam. Continuaremos visitando o conjunto de
templos e o célebra ponto de peregrinação a cisterna de
Mahamakan, que a cada 12 anos recebe muitos fiéis. Acomodação no hotel.

9º DIA - Terças: PERIYAR / ALLEPPY /
COCHIN (KERALA - 166Km)

5º DIA - Sexta: KUMBAKONAM /
DARASURAM / TANJORE / TRICHY

10º DIA - Quartas: COCHIN (KERALA)

Café da manhã. Visitaremos Darasuaram, templo construído pelo Raja Chola II do século XII, exemplo clássico da
arquitetura Chola; o Templo de Arravatesvara, do s. XII,
com notáveis esculturas que decoram os mandapas e o

Café da manhã. Saída pela rodovia até Alleppy. No caminho visitaremos uma plantação de chá e ou cardamomo.
Na chegada a Alleppy, subiremos a um barco para navegar
os canais através dos backwaters. Continuação pela rodovia a Chochin, curiosa cidade portuaria composta por ilhas
em uma pacífica lagoa, onde ainda há traços visíveis das
antigas colonizações portuguesas, holandesas e inglesas.
Acomodação no hotel.

Café da manhã. Visita da cidade com a velha sinagoga
judia em Mattancherry (fechada aos sábados) construída
em 1568, veremos os pescadores com as famosas redes
de pescar do tipo chinesa, a igreja de São Francisco onde
foi enterrado Vasco da Gama, o Palácio Holandês e percor-

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

Café da manhã e na hora oportuna traslado ao aeroporto.
SI

O TOUR INCLUI

• Assistência no aeroporto com grinaldas e traslado ao hotel.
• Traslados de chegada e saída, visitas, etc. Transporte com ar
condicionado.
• Acomodação dupla segundo o programa em regime de acomodação e café da manhã.
• Todas as entradas segundo o itinerário.
• Passeio de barco em Periyar.
• Kathakali Dance Show em Cochin.
• Cerimônia a noite no Templo Meensakshi em Madurai.
• Serviços de guia local falando espanhol nos lugares de visitas.
• 1 garrafa de água mineral por pessoa e por dia.
• Todos os impostos e passagens.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares
Cidades

Categoria A
Luxo

Categoria B
Primeira / Primeira Superior

Chennai

Rain Tree / Turyaa

Mahabalipuram
Trichy
Tanjore
Madurai

Radisson Temple Bay
Sangam
Sangam
Taj Residency / Heritage Madurai
Spice Village
Crowne Plaza

Pride / Courtyard By
Marriott
Chariots Beach Resort
Grand Gardenia
Paradise Resort
J.C. Residency

Periyar
Cochin

$

Green Forest Resort
The Grand

Preço por pessoa em $ USA

em acomodação Dupla
Tour 11 dias: Chennai / Cochin
De 03 Abril a 04 de Setembro 2017

Categoria A
Sup. Acomodação Individual
Sup. Meia pensão em (9 jantares)

2.060
1.795
170

Categoria B
Sup. Acomodação Individual
Sup. Meia pensão em (9 jantares)

1.690
1.540
150

De 11 de Setembro 2017 a 26 de Março 2018

Categoria A
Sup. Acomodação Individual
Sup. Meia pensão em (9 jantares)

2.375
2.120
210

Categoria B
Sup. Acomodação Individual
Sup. Meia pensão em (9 jantares)

1.960
1.750
180

EXTREMO ORIENTE: Índia
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O Melhor da Índia
e Dubai

10 DIAS
desde

1.130$
Delhi

Dubai

Agra
Jaipur

EMIRADOS
ÁRABES

ÍNDIA

DELH
DEL
DE
LHI
HI
VISITANDO: DELHI / JAIPUR / AMBER / AGRA / FATEHPUR SIKRI / DUBAI.
Saídas 2017 / 2018
A DELHI: SEGUNDA E SEXTA
De 24 de Março de 2017 a 19 de Março de 2018

1º DIA: DELHI

Chegada, assistência e traslado ao hotel. Acomodação no hotel
no hotel.

2º DIA: DELHI

Café da manhã. Visita a antiga e a nova Delhi que nos permitirá descobrir o Qutab Minar (s.XII), graciosamente esculpida
a mão. Perto está a Columna de Hierro. Conheceremos o memorial de Mahatma Gandhi, porta da Índia, a Jama Masyd,
construída pelo Imperador Mogo Shah Jahan no século XVII.
Ao redor encontra-se Chandni Chowk, em tempos avenida
imperial que o Shan Jahan gostava de cavalgar. Passeio em
bici-rickshaw pelas ruas do centro antigo. Jantar e Acomodação no hotel no hotel.

3º DIA: DELHI / JAIPUR

Café da manhã americano. Pela manhã, saída pela rodovia
com destino a Jaipur, a cidade rosa de Rajasthan. Jaipur é talvez uma das cidades mais pitorescas do mundo. Foi construída
pelos cânones do Shilpa Shastra, o antigo tratado hindú de
arquitetura. Divida em sete setores retangulares, com ruas bem
traçadas, ângulos retos, seu planejamento é uma maravilha do
urbanismo do século XVIII, rodeada de colinas em três dos seus
pontos cardiais, a cidade está guardada por um poderoso muro
fortificado com sete portas. Pela tarde, visita panorâmica da
cidade de Jaipur, onde poderemos passear pela cidade rosada
e conhecer seus bazares, poderemos contemplar o Albert Hall
(palácio construído pelo maharajá de Jaipur para comemorar
a visita do rei Jorge da Inglaterra), hoje se transformou em
um museu. Continuaremos visitando o Templo Birla da religião
hindú, visita com o chofer, entradas não incluídas. Jantar e
Acomodação no hotel.

4º DIA: JAIPUR / AMBER / JAIPUR

Café da manhã. Pela manhã, excursão ao Fuerte Amber, a
antiga capital do estado até 1728. Uma experiência única,
subiremos aos lombos de elefantes para chegar até o alto da
colina onde se ergue o forte. Continuaremos com uma visita
panorâmica de Jaipur (que tem o nome do maharajá Jai Singh,
príncipe e astrônomo, que desenhou e fundou a cidade em
1727). Conheceremos o observatório astronômico que o próprio monarca construiu, dotados de instrumentos desenhados
por ele mesmo, de tamanho considerável, e cuja a precisão
é difícil de igual até nos dias de hoje. Também visitaremos
o Palácio do Maharajá, antiga residência real e hoje em dia
museu de manuscritos, pinturas Rajput e Mongol e armas.
Conduziremos através das zonas residenciáveis e de negócios
da “cidade rosa”, passando em frente ao Hawa Mahal (Palácio
dos Ventos), um dos monumentos mais conhecidos de Jaipur.
Jantar e Acomodação no hotel no hotel.

SI

6º DIA: AGRA

Café da manhã. Logo cedo, visita panorâmica incluindo um dos
monumentos mais importantes do mundo, o Taj Mahal, um canto
ao amor construído pelo Imperador Shah Jehan em 1630 para servir como mauseléu de sua rainha, Mumtaj Mahal. Está maravilha
arquitetônica é uma obra mestra, totalmente erguida em mármore
branca. Artesanatos vindos de Persia, o Império Otomano, França
e Itália, ajudados por 20 000 mil obreiros, culminou em 17 anos.
Continuaremos visitando a Fonte de Agra, em pleno centro da
cidade. Reflexo da arquitetura indiana baixo três imperadores
Mongóis: Akbar, Jehangir e Shah Jahan. Dentro do complexo
encontra-se algumas interessantes estruturas, como o Jehangiri
Mahal, o Anguri Bagh, o Khas Mahal e a mesquita Moti Masjid.
Tarde livre. Jantar e Acomodação no hotel no hotel.

7º DIA: AGRA / DELHI / DUBAI

Café da manhã. Pela tarde, saída pela rodovia com destino
a Delhi. Ao chegar, traslado ao aeroporto internacional para
embarcar em voo com saída a Dubai (VOO NÃO INCLUÍDO).
Recepção na chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Acomodação no hotel.

8º DIA: DUBAI

Café da manhã. Manhã livre para descobrir os encantos desta
cidade. Pela tarde saída ao “safari do deserto” (no transporte,
não inclui assistência de fala espanhola). Saída em veículos 4x4
até “a entrada” ao deserto. Passeio de aproximadamente 2
horas pelas dunas de Al Aweer para um excitante trajeto pelas
fantásticas dunas. Continuaremos nos dirigindo a Campo no
deserto para degustar de um jantar buffet oriental a base
de barbacoa amenizada com música. Regresso a Dubai e Acomodação no hotel.

9º DIA: DUBAI

Café da manhã. Visita da cidade, a mais cosmopolita do Golfo
Pérsico. O tour começa desde Deira e passando pelo Zoco das
Especiárias e Zoco de Ouro. Continuaremos pela rodovia de
Jumeira passando pela Mesquita de Jumeirah. Parada para realizar fotos em Burj Al Arab, o único hotel 7 estrelas do mundo.
Continuação a Palmera Jumeirah e tempo livre no Centro Comercial de Dubai com visitas a Burj Khalifa (edifício mais alto
do mundo 828 metros). Possibilidade opcionalmente de entrar
em seu interior (suplemento segundo indicado mais abaixo).
Regresso ao hotel. A noite embarcaremos em um “Dhow”(no
transporte, não inclui assistência de fala espanhola), tradicional
barco de madeira, que nos oferece uma impressionante visita
sobre o complexo de rascacielos e desfrutarmos de um jantar
buffet amenizado com música. Acomodação no hotel.

10º DIA: DUBAI

Café da manhã. Na hora apropriada, traslado ao aeroporto para
embarque em voo de regresso. FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS.

Obs.; os apartamentos deverão ser desocupados até às
10hs.

5º DIA: JAIPUR / FATEHPUR SIKRI / AGRA

Café da manhã. Pela manhã, saída até Agra visitando em
rota Fatehpur Sikri. FATEHPUR SIKRI: A mais de 40km de Agra
encontra-se a cidade morta, construída pelo Imperador Akbar
em 1569 e abandonada por sua incapacidade. Os edifícios da
cidade se conservam de forma incrível, notável a mesquita
Jama Masjid, a tumba de Salim Chisti, o Panch Mahal e outros lugares. Chegada a Agra e check-in no hotel. Jantar e
Acomodação no hotel.
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Suplementos
Entrada ao Burj Khalifa, por pessoa NETO 65$

Tentaremos deixar os pax em Burj Khalifa ao final da visita da cidade, sempre que seja possível e depois o regresso ao hotel é por sua conta, não estão
incluídos os traslados.

VISTO, por pessoa NETO 100$

Visto tem 100% no momento da emissão e as despesas se você cancelar a
sua reserva vai custar um adicional de 60$ por cancelamento do visto por
parte da imigração.

O TOUR INCLUI

• Assistência no aeroporto com grinaldas e traslado ao hotel.
• Traslados de chegada e saída, visitas, etc. Transporte com ar
condicionado.
• Acomodação nos hotéis indicados ou similares em acomodação
dupla com chuveiro ou ducha.
• Um total de 7 jantares segundo indicado no programa, sem bebidas.
• Todas as entradas segundo o itinerário.
• Passeio de elefante em Jaipur.
• Serviços de guia local falando espanhol nos lugares de visitas.
• 1 garrafa de água mineral por pessoa e por dia na Índia.
• Todos os impostos e passagens.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.
NO

O TOUR NÃO INCLUI

• Voo Delhi/Dubai no 7 dia do circuito.
• Bebidas nas refeições.
• Qualquer serviço não indicado anteriormente.

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares
Cidades

Categoria A
Luxo

Nova Delhi

The Lalit 5*

Jaipur
Agra
Dubai

$

Categoria B
Primeira / Primeira Superior

Crowne Plaza Today / The
Suryaa 5*
Marriott / The Lalit 5* Royal Orchid 4*
Jaypee Palace / RaFour Points By Sheraton
disson 5*
4* Sup
Asiana / Crowne Plaza Samaya / Blue Bay 4*
Dubai 5*

Preço por pessoa em $ USA

em acomodação Dupla
Tour 10 dias: Delhi / Dubai
Saídas de 24 Março a 08 Maio 2017

Categoria A
Sup. Acomodação Individual
Categoria B
Sup. Acomodação Individual

1.420
1.020
1.180
840

Saídas de 12 Maio a 08 Setembro 2017

Categoria A
Sup. Acomodação Individual

1.310
1.020

Categoria B
Sup. Acomodação Individual

1.130
840

Saídas de 11 Setembro 2017 a 19 de Março 2018
(Exceto saídas de Natal/Fim de Ano)

Categoria A
Sup. Acomodação Individual

1.680
1.340

Categoria B
Sup. Acomodação Individual

1.290
1.010

Saídas de 12 Dezembro 2017 a 29 Dezembro 2017

Categoria A
Sup. Acomodação Individual

1.880
1.540

Categoria B
Sup. Acomodação Individual

1.490
1.210

Preços não válidos: durante salões e eventos especiais em Dubai (Essas
datas podem trocar, por favor reconfirmar) Datas previstas: 25 JUN/02 JUL,
31 AGO/05 SET, 20 NOV/30 NOV, 26 JAN/02 FEV 2018, 25 FEV/03 MAR 2018
Cat A
100
Cat B
85
Preços NETOS por Acomodação (1 ou 2 pessoas) e por cada noite que coincida a feira com a estadia do passageiro.

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

Maravilhas do Índico:
Sri Lanka

7 DIAS
desde

1.270$
Habarana

Negambo
Colombo
Colo
ombo

Kandy
Sri Lanka

SSIIGI
GIRI
RIY
YA
A
VISITANDO: COLOMBO / NEGOMBO / ANURADHAPURA / HABARANA / SIGIRIYA / POLONNARUWA / DAMBULLA / MATALE / KANDY / PINNAWELA / PERADENIYA.
Saídas 2017 / 2018
A COLOMBO: SEGUNDA
De 03 de Abril de 2017 a 26 de Março de 2018

Dia 1º (Segunda): COLOMBO / NEGOMBO
Chegada a Colombo, assistência e traslado a próxima localidade de Negombo (aproximadamente a 10Km) e acomodação no hotel.

Dia 2º (Terça): NEGOMBO / ANURADHAPURA
/ HABARANA
Café da manhã no hotel. Saída pela rodovia até Anuradhapura, uma das capitais mais antigas fundada no século
VI a.C. Em rota visitaremos a gigante estátua de 13 metros
de altura do Buda de Aukana. Anuradhapura, considerada
capital dos reis Sinhalese um século antes de se converterem ao Budismo e foi descoberta em 1.817 pelos britânicos. Entre os vestígios estão os restos do Palácio Real que
possui mais de 1.000 acomodações. Continuaremos até
Habarana. Chegada e acomodação no hotel.

Dia 3º (Quarta): HABARANA / SIGIRIYA /
POLONNARUWA / HABARANA
Café da manhã no hotel. Pela manhã subiremos na Rocha
do Sigiriya, “Rocha do Leão”, que serviu de fortaleza ao
Rei Kaksapya dominada com seus 200 metros de altura.
Do lado oeste poderemos ver as “Donzelas de Sigiriya”,
afrescos do século V perfeitamente conservado. Pela tarde
visitaremos Polonnaruwa, que foi a segunda capital do Sri
Lanka no século XI e XII. Seus monumentos estão dispersos
na selva as margens do imenso pântano. Veremos as ruínas
do Palácio Real e dos templos que o rodeia. A jóia deste
conjunto é o Gal Vihara, decorado com magníficas esculturas e sobre tudo o seu Buda em uma postura clássica de
meditação. Regresso a Habarana. Acomodação no hotel.

Dia 4º (Quinta): HABARANA / DAMBULLA /
MATALE / KANDY
Café da manhã no hotel. Pela manhã visita do Templo de
Dambulla, escavado em uma rocha e que contém a mais

importante coleção de imagens do Buda do Sri Lanka. Continuaremos até Matale para visitar o Jardim das Espécies,
que deram fama a Ceylan. Também visitaremos uma fábrica
de Batik, bonita e milenar técnica de tingimento e pintura
de telas. Continuação a Kandy, cidade entre colinas a 500
metros de altitude, foi edificada em torno de um lago artifical. Pela tarde visitaremos o Dalada Maligawa, o Templo do
Dente de Buda onde poderemos contemplar os diferentes
rituais, em agosto o espetacular festival de Pera-hera com
uma procissão de mais de 100 elefantes em homenagem
a esta relíquia. Ao final da tarde assistiremos a um danças
típicas e populares no centro de danças da cidade. Acomodação no hotel.

Dia 5º (Sexta): KANDY / PINNAWELA /
PERADENIYA / KANDY
Café da manhã no hotel. Saída até Pinnawela para visitar
o orfanato dos elefantes. Poderemos assistir ao banho e a
refeição desses magníficos animais. Pela tarde visitaremos
o Jardim Botânico de Peradeniya, que se extende sobre 60
hectáres onde crescem uma grande variedade de árvores,
plantas e flores tropicais. De regresso a Kandy poderemos
visitar o Centro de Artesanato, o Museu e passear pelo mercado. Acomodação no hotel.

Dia 6º (Sábado): KANDY / COLOMBO
Café da manhã no hotel. Saída pela rodovia até a populosa
Colombo, capital do Sri Lanka. Pela tarde visita da cidade de
Colombo, uma metrópole onde diferentes grupos étnicos,
religiosos e culturais se mesclam. Aqui o contraste entre
altos hotéis, mansões coloniais, bazares, carros luxuosos
e rickshaws, não passarão desapercebidos. Conduziremos
através das áreas comerciais de Fort e Pettah, visitaremos
um templo hinduista e a igreja holandesa e continuaremos
até a área residencial de Cinnamon Garden, passaremos
pela prefeitura, Praça da Independência e o centro de convenções. Acomodação no hotel.

Dia 7º (Domingo): COLOMBO
Café da manhã no hotel e na hora oportuna traslado ao
aeroporto.

SI

O TOUR INCLUI

• Assistência no aeroporto e traslado ao hotel.
• Traslados de chegada e saída, visitas, etc. Transporte com ar
condicionado.
• Acomodação dupla segundo o programa em regime de acomodação e café da manhã.
• Transporte em ônibus ou micro-ônibus e guia acompanhante
durante todo o circuito.**
• Todos os impostos e passagens.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

NOTA IMPORTANTE:

**Pedimos que tomem nota que, em Sri Lanka a poucos guias falando
espanhol ou espanhol básico, em caso de não haver guia falando espanhol, será oferecido guia falando inglês. Não é possível garantir guia
falando espanhol.

O TOUR NÃO INCLUI

NO

• Entradas a diferentes monastérios e lugares que serão pagos
direto por parte dos clientes. Preços aproximados por pessoa:
Pinnawela Elephant Orphanage
Sigiriya Rock Fortress
Polonnaruwa
Mihintale
Anuradhapura
Temple of the tooth

20$
30$
25$
04$
25$
10$

• Gorjetas de Chofer e guia.

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares
Cidades

Categoria A
Luxo

Categoria B
Primeira / Primeira Superior

Negambo
Habarana
Kandy
Colombo

Jetwing Blue Resort 5*
Cinnamon Lodge 5*
Cinnamon Citadel 5*
Cinnamon Grand 5*

Jetwing Sea 4*
Habarana Village 4*
Earl’s Regent 4*
Cinnamon Red 4*

$

Preço por pessoa em $ USA

em acomodação Dupla

Tour 7 dias: Colombo / Colombo
De 03 de Abril a 11 de Dezembro 2017

Categoria A
Sup. Acomodação Individual

1.495
880

Categoria B
Sup. Acomodação Individual

1.270
620

De 18 de Dezembro 2017 a 26 de Março 2018

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

Categoria A
Sup. Acomodação Individual

1.670
925

Categoria B
Sup. Acomodação Individual

1.395
650

EXTREMO ORIENTE: Índia
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Bangkok e
Triângulo de Ouro

8 DIAS

Inclui visita as Mulheres Girafas

1.290$

desde

Chiang Rai
Chiang Mai
TAILÂNDIA
Bangkok
angkok

BANG
BA
NGKO
GK
KO
OK
VISITANDO: BANGKOK / CHIANG RAI / CHIANG MAI / BANGKOK.
Saídas 2017 / 2018
A BANGKOK: SEXTA
Saídas de 07 de Abril 2017 a 30 de Março 2018

1º DIA - Sexta: BANGKOK

Chegada a Bangkok. Traslado ao hotel e Acomodação no
hotel.

2º DIA - Sábado: BANGKOK

Café da manhã. Visita de dia completo. Pela manhã visitaremos, o Grande Palácio e o Budá de Esmeralda. O Grande
Palácio é um dos mais bonitos exemplos da antiga corte
tailandesa. Caminhando por seu interior poderão apreciar
a fantasia dos desenhos em lâminas douradas fixadas nos
tetos, assim como o local onde se encontra o emblema mais
sagrado do país, o Budá de Esmeralda. Outros edifícios são
as 9 torres e o panteão dos reis. Veremos também palácios
que eram usados para as grandes ocasiões. O Palácio das
Recepções com o salão do trono, salão da coroação e a
ala para hospedar reis. À tarde visita aos templos de maior
interesse de Bangokok: Wat Terimitr com seu enorme budá
de 5 tonelas de meia de ouro maciço. Depois atravessaremos o bairro chinês para chegar à Wat Po, o templo do
budá deitado de 46 metros coberto com uma lâmina de
ouro. Visitaremos ainda, o Templo Chaedi dos Reis monumento budista mais alto do mundo. Resto da tarde livre
para completar sua visita livremente. Acomodação no hotel.

3º DIA - Domingo: BANGKOK

Café da manhã. Outra visita de dia completo a um dos mais
importantes mercados flutuantes dos arredores de Bangkok. Primeira hora da manhã, os estreitos canais ficam
repletos de pequenas embarcações com frutas e verduras
vendidas por mulheres. O mercado é muito colorido e tem
um grande ambiente, porém toda a atividade termina às
12hs, por isso é necessário sair de Bangkok muito cedo. No
caminho faremos uma visita ao Pagode Gigante em Nakom
Peathom. Almoço tailandês no “Jardim de Rosas” e depois assistiremos uma pequena demonstração da cultura,
esportes e danças típicas. Acomodação no hotel.

tar o templo Wat Hong Khun, o qual é muito conhecido por
sua decoração em branco. Antes de chegar à Chiang Mai,
visitaremos também uma fonte de águas termais. Almoço
em restaurante local e continuação da visita até a região
onde estão as fábricas de artesanato, feitos em madeira,
seda, etc. Jantar e Acomodação no hotel no hotel.

6º DIA - Quarta: CHIANG MAI

Café da manhã. Saída até o campo de elefantes de Mae
Sa para vermos realizar seus trabalhos. A continuação subiremos, em lombo de elefante até o povoado de Baantong Luang, onde visitaremos diferentes etinias do norte
do país, tais como, Karen Lahu, Palong, Hmong e Padong,
onde estão as famosas “Mulheres Girafas”. Almoço em
restaurante local. Depois do almoço terão à opção de visitar
o reino dos tigres, onde poderão tirar fotos junto a esses
animais. No caso de não desejar fazer esta visita dos tigres,
regresso ao hotel em Chang Mai.
**O preço da entrada ao reino dos tigres assim como tirar
fotos no seu interior não está incluido no programa. Os interessados em fazer esta visita deverão pagar diretamente
no local. À noite, saída do hotel para um jantar típico ao
estilo Kantoke com espetáculo de danças e canções de várias tribos do norte. Acomodação no hotel.

7º DIA - Quinta: CHIANG MAI / BANGKOK

Café da manhã. Saída para visitar o templo mais conhecido
de Chiang Mai, Wat Doi Suthep, situado no alto de uma
colina à uns 15km ao noroeste da cidade. Na sequência
traslado ao aeroporto de Chiang Mai para embarcar em voo
para Bangkok. Chegada e traslado ao hotel.

8º DIA - Sexta: BANGKOK

Café da manhã. Na hora apropriada traslado ao aeroporto.

O TOUR NÃO INCLUI

NO

• Bebidas, gorjetas e outros serviços não mencionados como incluídos.
• Voos internos indicados por separado.
• Taxas de aeroporto.
• Trâmites e vistos de entradas.

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares
Cat. Turista Superior / Primeira
Bangkok
Chiang Rai
Chiang Mai

Narai/Novotel Bangkok Fenix Silom(P)
Imperial Mae Ping (T)
Phowadol Resort (TS)

Cat. Primeira Superior / Luxo
Bangkok
Chiang Rai
Chiang Mai

Dusit Tani (PS)
Holiday Inn (PS)
Dusit Ilhand (PS)

Bangkok
Chiang Rai
Chiang Mai

Pullman / Shangri-La (L)
Le Meridian (L)
Le Meridian (L)

Cat. Luxo Superior

$

Preço por pessoa em $ USA
em acomodação DUPLA
Tour 8 dias: Bangkok / Bangkok
Saídas de 07 Abril a 20 Outubro 2017

Cat. Turista Superior / Primeira
Em acomodação DUPLA
Supl. Individual

1.290
430

Cat. Primeira Superior / Luxo
Em acomodação DUPLA
Supl. Individual

1.560
680

Cat. Luxo Superior
Em acomodação DUPLA
Supl. Individual

2.010
1.100

Saídas de 27 Outubro 2017 a 30 Março 2018

4º DIA - Segunda: BANGKOK / CHIANG RAI

Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar em
voo com destino à Chiang Rai (Verifique suplemento voos
internos) chegada à Chiang Rai e traslado ao hotel. Em
seguida saída até Mae Chan para visitar o povoado Akha
de Ban Saen Chai. Na continuação seguiremos à Mae Sae,
a cidade mais ao norte da Tailândia, onde visitaremos o
mercado local. Almoço em restaurante local. Seguiremos
viagem para a região conhecida como o “Triângulo de
Ouro” às margens do Rio Mekong onde as fronteiras do
Laos, Birmania e Tailândia se encontram. Continuamos até
Chiang Saen, antiga capital do reino de Lanna, também
nas margens do Mekong. Visita ao templo Wat Pra Thad
Jom Kitti, o qual alcançaremos escalando 383 degraus.
Regresso à Chiang Rai. Jantar e Acomodação no hotel
no hotel.

5º DIA - Terça: CHIANG RAI / CHIANG MAI

Café da manhã. Visita ao mercado e ao templo de Wat Pra
Kaew. Saída até Chiang Mai, comparada em rota para visi32

Cat. Turista Superior / Primeira
Em acomodação DUPLA
Supl. Individual

1.380
480

Cat. Primeira Superior / Luxo
Em acomodação DUPLA
Supl. Individual

1.730
820

Cat. Luxo Superior
Em acomodação DUPLA
Supl. Individual

SI

O TOUR INCLUI

• Assistência e traslados indicados no programa.
• Transporte em ônibus ou micro-ônibus com ar condicionado.
• Acomodação em hotéis indicados ou similares.
• Café da manhã diário e refeições extras segundo programa.
• Visitas e excursões indicadas no programa.
• Guia acompanhante falando espanhol durante todo o circuito,
exceto nos traslados que poderá ser de fala inglesa.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

EXTREMO ORIENTE: Tailândia, Vietnã e Laos

2.220
1.260

Consultar suplemento jantares obrigatórios de Natal e Fim de
Ano.

Suplemento voos internos (sujeito a modificações)
- Bangkok / Chiang Rai e Chiang Mai / Bangkok: 400$ NETO Por pessoa

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

Tailândia ao Completo

10 DIAS
desde

1.810$
Chiang Rai

Chiang Mai
Lampang
Phitsanuloke

TAILÂNDIA
Bangkok

BAN
NGKO
KOK
VISITANDO: BANGKOK / PHITSANULOKE / LAMPANG / LAMPHUN / CHIANG MAI / CHIANG DAO / CHIAN RAI.
Saídas 2017 / 2018
A BANGKOK: QUARTA
Saídas de 05 Abril 2017 a 28 Março 2018

1º DIA - Quarta: BANGKOK

Chegada a Bangkok. Traslado ao hotel. Acomodação no
hotel.

2º DIA - Quinta: BANGKOK / BANG PA IN /
AYUTHAYA / LOPBURI / PHITSANULOK

Café da manhã. Saída para Bang Pa In, onde visitaremos
os Palácios de Verão da família Real. Seguiremos a Ayuthaya, a antiga capital da Tailândia para visitar algumas
das ruínas mais importantes desta histórica cidade, o Wat
Chaiwathanaram e o Wat Phra Srisampetch. Almoço em
restaurante local e continuação para Lopburi para visitar o
templo dos macacos, as ruínas de War Phra Sri Ratana e
Phra Sam Yod. Continuação para Phitsanuloke. Chegada e
jantar no hotel.

3º DIA - Sexta: PHITSANULOK / SUKHOTHAI

Café da manhã. Visitaremos a principal capela de Phitsanulok, o Wat Phra Sri Ratana Mahathat. Continuação a cidade
de Sukhotai para visitar o parque histórico nacional, o templo Wat Si Chum. Almoço em restaurante local. Depois da
visita seguiremos em um carro de boi durante 45 minutos
através de arrozais e pequenos povoados até chegar ao
hotel. Jantar e Acomodação no hotel.

4º DIA - Sábado: SUKHOTHAI / SI SATCHANALAI / PHAYAO LAKE / CHIANG RAI

Café da manhã. Saído do hotel para visitar a antiga cidade
de Si Satchanalai, situada as margens do Rio Yom, na capital da província de Lampang. Continuaremos até Chiang
Rai. Almoço em restaurante típico em rota e visitando o
Lago Phavao antes de chegar a Chiang Rai. Jantar e acomodação no hotel.

5º DIA - Domingo: CHIANG RAI / TRIÂNGULO
DE OURO / MAE SAI / WAT RONG KHUN /
CHIANG MAI

Café da manhã. Saída até o Triângulo Dourado, as margens do Rio Mekong, onde encontra-se a fronteira de Laos,
Tailândia e Birmania. Prosseguiremos até Mae Sai a cidade
tailandesa mais ao norte do país na fronteira com Myanmar
e visitar o mercado local. Seguiremos com uma visita ao
Museu do Opio. Almoço em restaurante local e saída pela
rodovia até Chiang Mai visitando pelo caminho o famoso
Templo de Wat Rong Khun, o qual é muito diferente dos
templos encontrados na Tailândia, principalmente por ser
de cor branca. Chegada a Chiang Mai, acomodação no
hotel e jantar.

6º DIA - Segunda: CHIANG MAI / MAE SAA
CAMPO DOS ELEFANTES / BAAN TONG LUANG

Café da manhã. Saída até o campo dos elefantes de Mae
Saa situado no tranquilo vale para ver uma demonstração
de habilidade, destreza, força e bom humor desse animal.

Depois da apresentação desfrutaremos de um passeio de
45 minutos ao lombo de um desses animais. Ao final do
passeio almoço em restaurante local e na continuação
saída pela rodovia até o povoado de Baan Tong Luang para
visitar as diferentes etnias desta região como Lahu, Hmong,
Palong e as Karen. Essas mulheres carregaram diversas pulseiras de bronze em seus braços, pernas e pescoços, sendo
conhecidas como as mulheres girafas. Finalizaremos o dia
visitando o reino do tigre (o preço da entrada e tirar fotos
dos animais não estão inclusos). Regresso ao hotel. Pela
noite saída do hotel para desfrutar de um típico jantar
Kantoke com espetáculo de danças tradicionais Kantoke.
Regresso ao hotel e acomodação.

7º DIA - Terça: CHIANG MAI / WAT DOI SUTHEP
/ BANGKOK

Café da manha Saída para visitar o templo mais conhecido
do norte, Wat Doi Shutep situado em cima de uma colina
a uns 15Km de Chiang Mai, desde o qual é oferecido uma
impressionante vista da cidade. Ao final da visita traslado
ao aeroporto para embarcar em voo até Bangkok. Chegada
e traslado ao hotel e acomodação.
Café da manhã. Visita de dia completo. Pela manhã visita
do Grande Palácio e Buda de Esmeralda. O Grande Palácio
é um dos mais bonitos exemplos da antiga corte tailandesa.
Passeando por seu interior, veremos a fantasia dos desenhos entre o tinlintar das placas de ouro penduradas no
teto assim como o lugar onde encontra-se o emblema mais
sagrado do país, o Buda de Esmeralda. Outros edifícios são
as 9 Torres e o Panteão dos Reis. Também veremos palácios que foram usados por diversas ocasiões. O Palácio das
Recepções, o Palácio chamado “para várias cerimônias” de
Salão do Trono, o Salão da Coroação, o Palácio dos Hóspedes Reais e o Templo do Buda de Esmeralda. Pela tarde
visita do templo de maior interesse de Bangkok: Wat Trimitr
com seu enorme Buda de 5 toneladas e de ouro maciço, em
seguida atravessaremos o bairro chinês para chegar a Wat
Po, o templo de Buda reclinado de 46 metros, coberto com
folha de ouro e o Chedi dos Reis, o monumento budista
mais alto do mundo para contemplar a visita por sua conta.
Acomodação.

Dia 9º Quinta: BANGKOK

• Assistência e traslados indicados no programa.
• Transporte em ônibus ou micro-ônibus com ar condicionado.
• Acomodação em hotéis indicados ou similares.
• Café da manhã diário e refeições extras segundo programa.
• Visitas e excursões indicadas no programa.
• Guia acompanhante falando espanhol durante todo o circuito,
exceto nos traslados que poderá ser de fala inglesa.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

O TOUR NÃO INCLUI

NO

• Bebidas, gorjetas e outros serviços não mencionados como
incluídos.
• Voos internos indicados por separado.
• Taxas de aeroporto.
• Trâmites e vistos de entradas.

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares
Categoria Turista
Superior / Primeira

Categoria Primeira
Superior / Luxo

Bangkok

Dusit Tani (PS)

Chiang Rai Phowadol Resort (TS)
Chiang Mai Imperial Mae Ping (T)

Topland (T)
Sukhothai Heritage
resort (PS)
Dusit Ilhand (PS)
Holiday Inn (PS)

Narai / Novotel Bangkok Fenix Silom (P)
Phitsanuloke Topland (T)
Sukhothai Leghenda (T)

$

Preço por pessoa em $ USA
em acomodação DUPLA
Tour 10 dias: Bangkok / Bangkok
Saídas de 05 Abril a 25 Outubro 2017

Cat. Turista Superior / Primeira
Em acomodação DUPLA
Supl. Individual

1.810
470

Cat. Primeira Superior / Luxo
Em acomodação DUPLA
Supl. Individual

2.120
760

Saídas de 01 Novembro 2017 a 28 Março 2018

Café da manhã. Visita de dia completo a um dos maiores
mercados flutuantes aos arredores de Bangkok. Na primeira
hora da manhã, os estreitos canais se enchem de pequenas
embarcações com frutas e verduras vendidas por mulheres
locais. O mercado é muito colorido e tem um grande ambiente, porém essa atividade será finaliza às 12hrs, por isso
é necessário sairmos de Bangkok bem cedo. Pelo caminho
faremos uma visita a Pagoda Gigante em Nakorn Pathom.
Almoço Thai no jardim das rosas com uma pequena amostra da cultura, esportes e danças típicas. Acomodação.
Café da manhã. Na hora conveniada traslado ao aeroporto.

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

O TOUR INCLUI

Cidades

8º DIA - Quarta: BANGKOK

10º DIA - Sexta: BANGKOK

SI

Cat. Turista Superior / Primeira
Em acomodação DUPLA
Supl. Individual

1.895
505

Cat. Primeira Superior / Luxo
Em acomodação DUPLA
Supl. Individual

2.230
810

Consultar suplemento jantares obrigatórios de Natal e Fim de
Ano.

Suplemento voos internos (sujeito a modificações)
- Chiang Mai / Bangkok: 230$ NETO Por pessoa

EXTREMO ORIENTE: Tailândia, Vietnã e Laos
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Tailândia e Camboja

8 DIAS
desde

1.415$
TAILÂNDIA

Bangkok

Siam Reap
CAMBOJA

SIAM
SI
AM
M REEA
AP
VISITANDO: BANGKOK / ANGKOR WAT / BANTEAI SREI / SIAM REAP.
Saídas 2017 / 2018
A BANGKOK: DOMINGO
Saídas de 02 Abril 2017 a 25 Março 2018

1º DIA - Domingo: BANGKOK
Chegada a Bangkok. Traslado ao hotel e Acomodação no
hotel.

2º DIA - Segunda: BANGKOK
Café da manhã. Visita de dia completo. Pela manhã visitaremos, o Grande Palácio e o Budá de Esmeralda. O Grande
Palácio é um dos mais bonitos exemplos da antiga corte
tailandesa. Caminhando por seu interior poderão apreciar
a fantasia dos desenhos em lâminas douradas fixadas nos
tetos, assim como o local onde se encontra o emblema mais
sagrado do país, o Budá de Esmeralda. Outros edifícios são
as 9 torres e o panteão dos reis. Veremos também palácios
que eram usados para as grandes ocasiões. O Palácio das
Recepções com o salão do trono, salão da coroação e a
ala para hospedar reis. À tarde visita aos templos de maior
interesse de Bangokok: Wat Terimitr com seu enorme budá
de 5 tonelas de meia de ouro maciço. Depois atravessaremos o bairro chinês para chegar à Wat Po, o templo do
budá deitado de 46 metros coberto com uma lâmina de
ouro. Visitaremos ainda, o Templo Chaedi dos Reis monumento budista mais alto do mundo. Resto da tarde livre
para completar sua visita livremente. Acomodação no hotel.

3º DIA - Terça: BANGKOK
Café da manhã. Outra visita de dia completo a um dos
mais importantes mercados flutuantes dos arredores de
Bangkok. Primeira hora da manhã, os estreitos canais ficam
repletos de pequenas embarcações com frutas e verduras
vendidas por mulheres. O mercado é muito colorido e tem
um grande ambiente, porém toda a atividade termina às
12hs, por isso é necessário sair de Bangkok muito cedo. No
caminho faremos uma visita ao Pagode Gigante em Nakom
Peathom. Almoço tailandês no “Jardim de Rosas” e depois assistiremos uma pequena demonstração da cultura,
esportes e danças típicas. Acomodação no hotel.

4º DIA - Quarta: BANGKOK / SIAM REAP
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar
em voo Siam Reap (Verifique suplemento voos internos).
Chegada ao aeroporto de Siam Reap e traslado ao hotel.
Almoço no hotel. Em seguida visita aos templos de Brasat
Kravan com suas esculturas, Srah “ a piscina purificada”
que foi usada para banhos e rituais, Banteay Kdei, Estern
Mebon protegida em suas esquinass por esculturas de elefante decorados com pedras, alguns dos quais se mantém
perfeitamente conservados. Terminamos no templo de Pre
Rup, o templo da montanha onde contemplaremos o por
do sol. Jantar em restaurante local.
34

5º DIA - Quinta: SIAM REAP
De madrugada, traslado a Phnom Bakheng, uma das duas
colinas que dominam a região, para contemplar o nascer
do sol. O acesso é ingrime com piso irregular. Não é recomendado para pessoas de mais idade. Recomenda-se levar
uma lanterna. Regressamos ao hotel para tomar o café da
manhã. Em seguida saída em “Tuk-Tuk” até a porta sul
com suas impressionantes estátuas representando os movimentos do oceano, antiga capital de Angkor Thom (século
XII), o templo Bayon único por suas 54 torres decoradas
com 200 rostos sorridentes de Avolokitesvara, Baphoun,
recentemente aberto depois de passar por uma longa restauração, o Phimeanakas e o terraço do Rei Leproso e dos
elefantes, assim como as camaras reais. Almoço no hotel.
Visita a “Les Artisans d’Angkor - Chan-tiers Ecoles” onde
jovens artesãos realizam seu trabalho. Na continuação visitaremos o mais famoso de todos os templos Angkor Wat.
O complexo desse templo cobre 81 hectares, comparável
ao palácio Imperial de Pekin. As 5 torres fazem parte da
bandeira cambojana. Esta obra de arte do século XII é considerada entre os historiadores o primeiro exemplo de arquitetura e arte clássica Khmer. Contemplaremos o pôr-do-sol
desde o templo e jantar em restaurante no The Square 24.

6º DIA - Sexta: SIAM REAP
Café da manhã e saída até Banteay Srei (século X) considerada uma jóia da arte clássica. Continuação à Banteay Samre
que consiste em um templo central com 4 alas precedido por
um vestibulo e duas livrarias tudo em muito bom estado de
conservação. Duas paredes concentricas fecham o complexo.
Desfrute de uma de relaxante massagem. Almoço no hotel.
A tarde saída até Preah Khan construído pelo rei Jayavarman
VII. Continuação à Neak Pean, fonte construída no centro de
uma piscina representando um paradisiaco lago do Himalaya.
Terminaremos em Ta Prohm um dos mais espetaculares templos da região. Jantar com espetáculo de danças Apsara.

7º DIA - Sábado: SIAM REAP / BANGKOK
Café da manhã. Traslado a um povoado flutuante. Pequeno
passeio em tradicional barco de madeira no lago Tonle Sap,
o grande lago do Camboja e uma das maravilhas da Ásia.
Almoço. Continuamos a Senteurs D’Angkor para viver a
experiência dos aromas e sabores autênticos do Camboja
através de uma gama de produtos artesanais que ajudam
a sobrevivência de comunidades rurais. Estas delicias incluem chás, cafés e licores locais feitos de arroz, também
à bálsamos e óleos naturais, massagens assim como velas
perfumadas e incenso. Tempo livre para visitar o mercado
local (caso o templo permita) até o horário de traslado ao
aeroporto para embarcar em voo até Bangkok. Chegada e
traslado ao hotel. Acomodação no hotel.

Dia 8 Domingo: BANGKOK
Café da manhã. Na hora apropriada traslado ao aeroporto
para embarque em voo de regresso.

EXTREMO ORIENTE: Tailândia, Vietnã e Laos

O TOUR INCLUI

SI

• Assistência e traslados indicados no programa.
• Transporte em ônibus ou micro-ônibus com ar condicionado.
• Acomodação em hotéis indicados ou similares.
• Café da manhã diário e refeições extras segundo programa.
• Visitas e excursões indicadas no programa.
• Guia acompanhante falando espanhol durante todo o circuito,
exceto nos traslados que poderá ser de fala inglesa.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

O TOUR NÃO INCLUI

NO

• Bebidas, gorjetas e outros serviços não mencionados como incluídos.
• Voos internos indicados por separado.
• Taxas de aeroporto.
• Trâmites e vistos de entradas.

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares
Categoria Primeira
Bangkok
Siem Reap

Narai/Novotel Bangkok Fenix Silom(P)
Royal Empire (P)

Categoria Primeira Superior
Bangkok
Siem Reap

Dusit Tani (PS)
Tara Angkor (PS)

Bangkok
Siem Reap

Pullman / Shangri-La (L)
Angkor Palace Resort (L)

Categoria Luxo

$

Preço por pessoa em $ USA

em acomodação DUPLA
Tour 8 dias: Bangkok / Bangkok
Saídas de 02 Abril a 22 Outubro 2017

Categoria Primeira
Em acomodação DUPLA
Supl. Individual

1.415
445

Suplemento temporada alta (Saídas Outubro)
Em acomodação DUPLA
Supl. Individual

45
45

Categoria Primeira Superior
Em acomodação DUPLA
Supl. Individual

1.685
725

Suplemento temporada alta (Saídas Outubro)

Em acomodação DUPLA
Supl. Individual

45
45

Categoria Luxo
Em acomodação DUPLA
Supl. Individual

2.045
945

Saídas de 29 Outubro 2017 a 25 Março 2018

Categoria Primeira
Em acomodação DUPLA
Supl. Individual

1.515
465

Categoria Primeira Superior
Em acomodação DUPLA
Supl. Individual

1.975
815

Categoria Luxo
Em acomodação DUPLA
Supl. Individual

2.165
1.015

Suplemento voos internos (sujeito a modificações)
- Bangkok / Siem Reap y Siem Reap / Bangkok: 630$ NETO Por pessoa

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

Extensão Phuket,
Ilha Phi Phi e Singapura

4 DIAS
desde

810$
TAILÂNDIA

TAILÂNDIA
Bangkok

Phuket

TAILÂNDIA
Bangkok

Bangkok

Phuket
Ilha Phi Phis

PPH
PHUK
HU
UK
KET
ET
Singapura

EXTENSÃO PHUKET E ILHA PHI PHI
DESDE 1.180$

EXTENSÃO A PHUKET DESDE
Preço por pessoa em USD
O preço PACOTE inclui:
- 3 noites em acomodação e café da manhã
- Voos domésticos desde / até Bangkok
- Traslados IN/OUT Aeroporto em Phuket

PACOTE

NOITE EXTRA

01 Abr - 31 Out
2017

01 Abr - 31 Out
2017

NOVOTEL PHUKET KAMALA BEACH
(Hab Superior) Turista

Duplo: 810

Duplo: 65

Duplo: 1.030

Duplo: 110

SUPL SINGLE: 270

SUPL SINGLE: 65

SUPL SINGLE: 430

SUPL SINGLE: 110

KATATHANI BEACH RESORT
(Hab Deluxe Bhuri Wing). Primeira

Duplo: 920

Duplo: 100

Duplo: 1.310

Duplo: 205

SUPL SINGLE: 385

SUPL SINGLE: 100

SUPL SINGLE: 720

SUPL SINGLE: 205

Duplo: 140

Duplo: 1.430

Duplo: 245

SUPL SINGLE: 140

SUPL SINGLE: 730

SUPL SINGLE: 210

Duplo: 2.190

Duplo: 490

Duplo: 1.030
SALA PHUKET RESORT & SPA
(Hab Deluxe Balcony Room). Primeira Sup SUPL SINGLE: 460
BANYAN TREE PHUKET
(Hab Banyan Pool Villa) - Luxo

Duplo: 1.595

Duplo: 330

SUPL SINGLE: 1.040 SUPL SINGLE: 330

PACOTE

NOITE EXTRA

01 Nov 2017 - 31 01 Nov 2017 Mar 2018
31 Mar 2018

SUPL SINGLE: 1.580 SUPL SINGLE: 490

Preços não válidos em datas de Natal / Fim de Ano ou festas
especiais.

Chegada e traslado ao hotel (Em inglês). Acomodação no
hotel.

2º DIA

Café da manhã. Visita da cidade (Em inglês) que apresenta
o contraste e a mescla entre o antigo e novo Oriente e Ocidente. A experiência da história, a cultura e o estilo de vida
de Singapura multirracial. Sairemos através do bairro cívico
para uma visita de Padang, Cricket Club, histórica Casa do
Parlamento, a Corte Suprema e a Prefeitura. Continuaremos com uma parada no Parque de Merlion e desfrutar de
impressionantes vistas de Marina Bay e visita Thian Hock
Keng, um templo antigo budista-taoístas de Singapura e
seguiremos até Chinatown e o famoso Jardim Botânico de
Singapura e o Jardim Nacional de Orquídeas (entradas não
incluídas). Nossa última parada é Little Índia, onde será cativado pelo cheiro de incenso, jasmim e especiárias. Tarde
livre. Acomodação no hotel.

Dia 1º: BANGKOK / PHUKET

Saída em voo desde Bangkok (Voo incluído). Chegada e
traslado ao hotel (em inglês). Acomodação no hotel.

Dia 2º: PHUKET / ILHA PHI PHI

Café da manhã. Na hora prevista traslado ao porto para
sairmos de barco até a Ilha Phi Phi. Chegada e traslado ao
hotel. Acomodação no hotel. Os traslados são em inglês.

Dia 3º: ILHA PHI PHI

Café da manhã. Dia livre para desfrutar desta exótica ilha.
Acomodação no hotel.

Dia 4º: ILHA PHI PHI / PHUKET

Café da manhã. Na hora prevista traslado ao porto para
sair de barco até a Ilha Phuket. Chegada e traslado ao
hotel. Acomodação no hotel. Os traslados são em inglês.
Café da manhã. Na hora prevista, traslado ao aeroporto
(em inglês) para sair em voo com destino a Bangkok (Voo
incluído).

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares

Saídas 2017 / 2018

1º DIA

Saídas diárias de 01 Abril 2017 a 31 Março 2018

Dia 5º: PHUKET / BANGKOK

EXTENSÃO A SINGAPURA DESDE
1.260$

Saídas diárias de 01 Abril 2017 a 31 Março 2018

Saídas 2017 / 2018

$

$

Preço por pessoa em $ USA
em acomodação DUPLA

Saídas de 01 de Abril a 31 de Outubro 2017

Categoria Turista

Categoria Turista
Aqueen Lavender (Deluxe King room) ou similar
Em acomodação DUPLA
Sup. Acomodação Individual

1.260
350

1.295
370

PHUKET: Hotel Katathani Beach resort ou similar
ILHA PHI PHI: Hotel Ilha Phi Phi Village ou similar
Em acomodação DUPLA
Sup. Acomodação Individual

1.830
640

PHUKET: Hotel Bayan Tree ou similar
ILHA PHI PHI: Hotel Zeavola ou similar
Em acomodação DUPLA
Sup. Acomodação Individual

Categoria Primeira Superior
Grand Copthorne Waterfront (Superior Room) ou similar
Em acomodação DUPLA
Sup. Acomodação Individual
Mandarin Oriental ou similar
Em acomodação DUPLA
Sup. Acomodação Individual

2.730
1.080

Suplemento
Visita da cidade em serviço privado com guia em espanhol

Café da manhã. Dia livre para seguir descobrindo a cidade
ou realizar compras. Acomodação no hotel.

4º DIA

Café da manhã. Na hora oportuna, traslado ao aeroporto.
(Em inglês).

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

1.180
730

1.310
860

Categoria Luxo

Categoria Luxo

3º DIA

PHUKET: Hotel Novotel Phuket Kamala Beach ou similar
ILHA PHI PHI: Hotel Holiday inn Phi Phi ou similar
Em acomodação DUPLA
Sup. Acomodação Individual

Categoria Primeira Superior

Cat. Turista Superior / Primeira
Chancellor / Orchard (Deluxe room) ou similar
Em acomodação DUPLA
Sup. Acomodação Individual

Por pessoa 420$

Preço por pessoa em $ USA
em acomodação DUPLA

1.420
970

Saídas de 01 de Novembro 2017 a 31 de Março 2018

Categoria Turista
PHUKET: Hotel Novotel Phuket Kamala Beach ou similar
ILHA PHI PHI: Hotel Holiday inn Phi Phi ou similar
Em acomodação DUPLA
Sup. Acomodação Individual

1.240
770

Categoria Primeira Superior
PHUKET: Hotel Katathani Beach resort ou similar
ILHA PHI PHI: Hotel Ilha Phi Phi Village ou similar
Em acomodação DUPLA
Sup. Acomodação Individual

1.370
895

Categoria Luxo
PHUKET: Hotel Bayan Tree ou similar
ILHA PHI PHI: Hotel Zeavola ou similar
Em acomodação DUPLA
Sup. Acomodação Individual

EXTREMO ORIENTE: Tailândia, Vietnã e Laos

1.490
1.020
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Vietnã Clássico

8 DIAS

1.270$

desde

VIETNÃ
Hanoi
no
noi

Hue

Halong

Hoian

Ho Chi Minh

HOIA
HO
IA
AN
VISITANDO: HANOI / HALONG / BAHÍA DE HALONG / BAT TRANG / DANANG / HOIAN / HUE / HO CHI MINH / CU CHI.
Saídas 2017 / 2018
A HANOI: QUARTA
Saídas de 05 de Abril 2017 a 28 Março 2018

1º DIA - Quarta: HANOI

Recepção e traslado ao hotel. Restante do dia livre. Acomodação no hotel.

2º DIA - Quinta: HANOI / HALONG / BAHÍA DE
HALONG / CRUCERO EMERAUDE

Café da manhã. Saída para realizar visita a Halong, área
de impressionante beleza, embarque em cruzeiro pela baía
conhecida entre os Vietnãitas como “O Dragão descendo
para o mar”, considerada pela Unesco como patrimônio
mundial da humanidade. Almoço buffet em restaurante.
Visita a caverna Sung Sot se o tempo permitir. Opção de
nadar ou tomar um kayak em Hang Trong. Jantar buffet
(internacional) em restaurante. Acomodação no navio.

ao aeroporto para embarcar em voo a Ho Chi Ming. Traslado ao hotel e acomodação.

7º DIA - Terça: HO CHI MINH / CU CHI / HO
CHI MINH

Café da manhã. Saída para Cu Chi, onde entraremos nos
surpreendente túneis. Há mais de 200 túneis, compreendido em um sistema de eixos principais com diferentes ramificações conectadas a esconderijos subterrâneos, refúgios e
outros túneis. Almoço em um restaurante local e regresso
a Ho Chi Minh. Continuação da visita da cidade incluindo: a
catedral de Notre Dame, o antigo palácio presidencial, a pagoda Thien Hau e o mercado local. Acomodação no hotel.
8º DIA - Quarta: HO CHI MINH

Café da Manhã. Na hora apropriada traslado
aeroporto e... FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS.
Obs. Os apartamentos deverão ser desocupados até as 10h.

O TOUR NÃO INCLUI

NO

• Bebidas, gorjetas e outros serviços não mencionados como incluídos.
• Voos internos indicados por separado.
• Taxas de aeroporto.
• Trâmites e vistos de entradas.

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares
Cidades

Categoria
Primeira

Hanoi
Halong

Hilton Garden Inn (P)
Emeraulde Classic
Cruise – Cabina Superior / Syrena cruise
Hue
Moonlight hotel (P)
Hoi An
Hoi An Trails (P)
Ho Chi Minh Eden Star hotel (P)

Categoria
Primeira Superior
Movenpick (PS)
Emeraude Classic Cruise
– Cabina Luxo / Syrena
cruise
Indochina Palace (PS)
Golden Sand (PS)
Grand hotel/Eastin Grand
hotel (L)

3º DIA - Sexta: HANOI / BAT TRANG / HANOI

Café da manhã. Chegada ao porto para sairmos até o povoado de artesanato tradicional Batrang. Almoço em rota
em Bac Ninh. A noite visita ao Teatro Thang Long para
contemplar espetáculo de marionetes de água, tradicional
arte Vietnãita. Acomodação no hotel.

$

Tour 8 dias: Hanoi / Ho Chi Minh
Saídas de 5 Abril a 11 Outubro 2017

Categoria Primeira

4º DIA - Sábado: HANOI / HUE

Em acomodação DUPLA
Supl. Individual
Supl. Meia pensão

Café da manhã. Visita do Mausoléu de Ho Chi Minh (fechado durante os meses de outubro e novembro). Continuaremos com a visita ao templo de literatura construída
há mais de 1000 anos e a pagoda de um pilar. Desfrute
de um passeio de 1 hora pelo bairro antigo. Almoço em
restaurante local Au Lac ou similar. Pela tarde traslado ao
aeroporto para embarcar em voo em direção a Hue. Chegada e traslado ao hotel. Acomodação.

6º DIA - Segunda: HOI AN / HO CHI MINH

Café da manhã e traslado para visitar o povoado de Hoy
An Sil localizado há somente 1Km do centro antigo de Hoi
An. A combinação de ecoturismo e o desenvolvimento de
produtos de artesanato vem ajudando a preservar a vida
cultural e tradicional das pessoas em Quang Nam. Veremos
suas casas tradicionais e os jardins de morena onde são
criados os bichos de seda, mostrando também o processo
de fabricação da mesma. Almoço no povoado e traslado
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1.270
480
270

Categoria Primeira Superior
Em acomodação DUPLA
Supl. Individual
Supl. Meia pensão

1.490
670
270

Suplemento temporada alta em ambas categorias
Saídas em Abril e Outubro 2017
Em acomodação DUPLA
Supl. Individual

5º DIA - Domingo: HUE / DANANG / HOI AN

Café da manhã. Passeio em barco pelo Rio Perfume para
visitar a pagoda Thien Mu, uma das mais antigas por suas
formas arquitetônicas de veneração religiosa em Hue. Na
continuação visita da cidadela, assim como a tumba real de
Tu Duc e o jardim Thao. Almoço em restaurante e saída
até Danang, onde visitaremos o Museu Cham com uma
grande coleção de esculturas Champa, sendo algumas
delas do século 7. Continuação a Hoi An. Durante o centenário passeio a pé visitaremos algumas das históricas casas
dos mercadores, lugares de oração e pontes. Traslado ao
hotel. Acomodação.

Preço por pessoa em $ USA
em acomodação DUPLA

40
25

Saídas de 18 Outubro 2017 a 28 Março 2018

Categoria Primeira
Em acomodação DUPLA
Supl. Individual
Supl. Meia pensão

1.380
530
280

Categoria Primeira Superior
Em acomodação DUPLA
Supl. Individual
Supl. Meia pensão

SI

Consultar suplemento jantares obrigatórios de Natal e Fim de
Ano.

O TOUR INCLUI

• Assistência e traslados indicados no programa.
• Transporte em ônibus ou micro-ônibus com ar condicionado.
• Acomodação em hotéis indicados ou similares.
• Café da manhã diário e refeições extras segundo programa.
(7 cafés da manhã, 6 almoços, 1 jantar)
• Visitas e excursões indicadas no programa.
• Guia acompanhante falando espanhol durante todo o circuito,
exceto nos traslados que poderá ser de fala inglesa.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

EXTREMO ORIENTE: Tailândia, Vietnã e Laos

1.590
720
280

De 01 a 30 de Junho o Barco Emeraude previsto no tour
se encontrará na doca seco e será substituído pelo Barco Syrena.

Suplemento voos internos (sujeito a modificações)
- Hanoi / Hue e Danang / Ho Chi Minh: 270$ NETO Por pessoa

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

Vietnã e Delta do
Mekong

10 DIAS

1.730$

desde

VIETNÃ
Hanoi
no
noi

Halong

Hue

Can Tho

HA
ALO
LONG
NG

Hoian

Ho Chi Minh

VISITANDO: HANOI / HALONG / HUE / DANANG / HOIAN / CU CHI / CANTHO / HO CHI MINH.
Saídas 2017 / 2018
A HANOI: Quarta
Saídas del 05 de Abril 2017 al 28 Março 2018

1º DIA - Quarta: HANOI
Recepção e traslado ao hotel. Restante do dia livre. Acomodação no hotel.

2º DIA - Quinta: HANOI / HALONG (MP) /
BAHÍA DE HALONG / CRUCERO EMERAUDE
Café da manhã. Saída para realizar visita a Halong, área
de impressionante beleza, embarque em cruzeiro pela baía
conhecida entre os vietnamitas como “O Dragão descendo
para o mar”, considerada pela Unesco como patrimônio
mundial da humanidade. Almoço buffet em restaurante.
Visita a caverna Sung Sot se o tempo permitir. Opção de
nadar ou tomar um kayak em Hang Trong. Jantar buffet
(internacional) em restaurante. Acomodação no navio.

3º DIA - Sexta: HANOI / BAT TRANG / HANOI
Café da manhã. Chegada ao porto para sairmos até o povoado de artesanato tradicional Batrang. Almoço em rota
em Bac Ninh. A noite visita ao Teatro Thang Long para
contemplar espetáculo de marionetes de água, tradicional
arte vietnamita. Acomodação no hotel.

4º DIA - Sábado: HANOI / HUE
Café da manhã. Visita ao mausoléo de Ho Chi Minh (fechado durante os meses de Outubro e Novembro). Continuaremos com a visita ao templo da literatura construida
faz mais de 1000 anos. Almoço em restaurante Au Lac
ou similar. A tarde translado ao aeroporto para tomarmos
voo em direção a Hue. Chegada e acomodação no hotel.

5º DIA - Domingo: HUE / DANANG / HOI AN
Café da manhã. Passeio em barco pelo Rio Perfume para
visitar a pagoda Thien Mu, uma das mais antigas por suas
formas arquitetônicas de veneração religiosa em Hue. Na
continuação visita da cidadela, assim como a tumba real de
Tu Duc e o jardim Thao. Almoço em restaurante e saída
até Danang, onde visitaremos o Museu Cham com uma
grande coleção de esculturas Champa, sendo algumas
delas do século 7. Continuação a Hoi An. Durante o centenário passeio a pé visitaremos algumas das históricas casas
dos mercadores, lugares de oração e pontes. Traslado ao
hotel. Acomodação.

6º DIA - Segunda: HOI AN / HO CHI MINH
Café da manhã e traslado para visitar o povoado de Hoy
An Sil localizado há somente 1Km do centro antigo de Hoi
An. A combinação de ecoturismo e o desenvolvimento de
produtos de artesanato vem ajudando a preservar a vida

cultural e tradicional das pessoas em Quang Nam. Veremos
suas casas tradicionais e os jardins de morena onde são
criados os bichos de seda, mostrando também o processo
de fabricação da mesma. Almoço no povoado e traslado
ao aeroporto para embarcar em voo a Ho Chi Ming. Traslado ao hotel e acomodação.

O TOUR NÃO INCLUI

NO

• Bebidas, gorjetas e outros serviços não mencionados como incluídos.
• Voos internos indicados por separado.
• Taxas de aeroporto.
• Trâmites e vistos de entradas.

7º DIA - Terça: HO CHI MINH / CU CHI / HO
CHI MINH
Café da manhã. Saída para Cu Chi, onde entraremos nos
surpreendente túneis. Há mais de 200 túneis, compreendido em um sistema de eixos principais com diferentes ramificações conectadas a esconderijos subterrâneos, refúgios e
outros túneis. Almoço em um restaurante local e regresso
a Ho Chi Minh. Continuação da visita da cidade incluindo: a
catedral de Notre Dame, o antigo palácio presidencial, a pagoda Thien Hau e o mercado local. Acomodação no hotel.

8º DIA - Quarta: HO CHI MINH / CAI BE / AN
BINH / CANTHO
Café da manhã. Saída para Cai Be, o coração do delta de
Mekong, conhecido mundialmente por seus imensos arrozais e a beleza de sua paisagem. Chegada ao cais e pegaremos um barco pelo rio Mekong, visitaremos o mercado
flutuante estilo original de comércio nesta zona. Visitaremos: oficina de papel de arroz, a ilha An Binh, e a casa de
Sr. Cai Cuong´s. Almoço. Continuação e um curto passeio de charrete até um local para provarmos mel caseiro.
Retorno em barco a Vinh Long e seguimos para Can Tho.
Acomodação no hotel.

9º DIA - Quinta: CANTHO / HO CHI MINH
Café da manhã. Saída em barco para visitar o mercado
flutuante de Cai Rang, onde veremos aos comerciantes cozinhar macarrão instantâneo, construir barcos e descascar
arroz. Regresso a Ho Chi Minh, no caminho almoço. Acomodação no hotel no hotel.

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares
Cidades

Categoria
Primeira

Hanoi
Halong

Hilton garden Inn (P)
Emeraulde Classic
Cruise – Cabina Superior / Syrena cruise
Hoi An
Hoi An Trails Resort (P)
Hue
Moonlight hotel (P)
Ho Chi Minh Eden Star hotel (P)
Can Tho

$

Fortuneland hotel (P)

Categoria
Primeira Superior
Movenpick (PS)
Emeraude Classic Cruise
– Cabina Luxo / Syrena
cruise
Golden Sand (PS)
Indochina Palace (PS
Grand hotel/ Eastin
Grand (L)
Victoria Can Tho/ Muong
Rhanh Luxury (P)

Preço por pessoa em $ USA

em acomodação DUPLA

Tour 10 dias: Hanoi / Ho Chi Minh
Saídas de 05 Abril a 11 Outubro 2017

Categoria Primeira
Em acomodação DUPLA
Supl. Individual

Categoria Primeira Superior
Em acomodação DUPLA
Supl. Individual

Café da manhã. Na hora apropriada traslado ao aeroporto
para embarcar em voo de regresso.

Suplemento temporada alta em ambas categorias
Saídas em Abril e Outubro 2017
Em acomodação DUPLA
Supl. Individual

55
45

Saídas 18 Outubro 2017 a 28 Março 2018

Em acomodação DUPLA
Supl. Individual

1.860
640

Categoria Primeira Superior
Em acomodação DUPLA
Supl. Individual

2.210
960

Consultar suplemento jantares obrigatórios de Natal e Fim de
Ano.

O TOUR INCLUI

• Assistência e traslados indicados no programa.
• Transporte em ônibus ou micro-ônibus com ar condicionado.
• Acomodação em hotéis indicados ou similares.
• Café da manhã diário e refeições extras segundo programa.
(9 cafés da manhã, 8 Almoços e 1 jantar)
• Visitas e excursões indicadas no programa.
• Guia acompanhante falando espanhol durante todo o circuito,
exceto nos traslados que poderá ser de fala inglesa.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

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

2.040
870

Categoria Primeira

10º DIA - Sexta: HO CHI MINH

SI

1.730
580

De 01 a 30 de Junho o Barco Emeraude previsto no tour
se encontrará na doca seco e será substituído pelo Barco Syrena.

Suplemento voos internos (sujeito a modificações)
- Hanoi / Hue e Danang / Ho Chi Minh: 270$ NETO Por pessoa

EXTREMO ORIENTE: Tailândia, Vietnã e Laos
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Vietnã e Camboja

11 DIAS

2.065$

desde

VIETNÃ
Hanoi
no
noi

Hue

Halong

Hoian

CAMBOJA
Siam Reap

SIA
SI
AM
M REA
AP

Can Tho

Ho Chi Minh

VISITANDO: HANOI / HALONG / BAHÍA DE HALONG / BAT TRANG / DANANG / HOIAN / HUE / HO CHI MINH / CU CHI / SIEM REAP.
Saídas 2017 / 2018
A HANOI: QUARTA
Saídas de 05 de Abril 2017 a 28 Março 2018

1º DIA - Quarta: HANOI

Recepção e traslado ao hotel. Restante do dia livre. Acomodação.

2º DIA - Quinta: HANOI / HALONG / BAHÍA DE
HALONG / CRUCERO EMERAUDE

Café da manhã. Saída para realizar visita a Halong, área
de impressionante beleza, embarque em cruzeiro pela baía
conhecida entre os vietnamitas como “O Dragão descendo
para o mar”, considerada pela Unesco como patrimônio
mundial da humanidade. Almoço buffet em restaurante.
Visita a caverna Sung Sot se o tempo permitir. Opção de
nadar ou tomar um kayak em Hang Trong. Jantar buffet
(internacional) em restaurante. Acomodação no navio.

3º DIA - Sexta: HANOI / BAT TRANG / HANOI

Café da manhã. Chegada ao porto para sairmos até o povoado de artesanato tradicional Batrang. Almoço em rota
em Bac Ninh. A noite visita ao Teatro Thang Long para
contemplar espetáculo de marionetes de água, tradicional
arte vietnamita. Acomodação no hotel.

4º DIA - Sábado: HANOI / HUE

Café da manhã. Visita ao mausoléo de Ho Chi Minh (fechado durante os meses de Outubro e Novembro). Continuaremos com a visita ao templo da literatura construida
faz mais de 1000 anos. Almoço em restaurante Au Lac
ou similar. A tarde translado ao aeroporto para tomarmos
vôo em direção a Hue. Chegada e traslado ao hotel. Acomodação no hotel.

5º DIA - Domingo: HUE / DANANG / HOI AN

Café da manhã. Passeio em barco pelo Rio Perfume para
visitar a pagoda Thien Mu, uma das mais antigas por suas
formas arquitetônicas de veneração religiosa em Hue. Na
continuação visita da cidadela, assim como a tumba real de
Tu Duc e o jardim Thao. Almoço em restaurante e saída até
Danang, onde visitaremos o Museu Cham com uma grande
coleção de esculturas Champa, sendo algumas delas do século 7. Continuação a Hoi An. Durante o centenário passeio a
pé visitaremos algumas das históricas casas dos mercadores,
lugares de oração e pontes. Traslado ao hotel. Acomodação.

6º DIA - Segunda: HOI AN / HO CHI MINH

Café da manhã e traslado para visitar o povoado de Hoy
An Sil localizado há somente 1Km do centro antigo de Hoi
An. A combinação de ecoturismo e o desenvolvimento de
produtos de artesanato vem ajudando a preservar a vida
cultural e tradicional das pessoas em Quang Nam. Veremos
suas casas tradicionais e os jardins de morena onde são
criados os bichos de seda, mostrando também o processo
de fabricação da mesma. Almoço no povoado e traslado
ao aeroporto para embarcar em voo a Ho Chi Ming. Traslado ao hotel e acomodação.
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7º DIA - Terça: HO CHI MINH / CU CHI / HO CHI MINH

Café da manhã. Saída para Cu Chi, onde entraremos nos
surpreendente túneis. Há mais de 200 túneis, compreendido em um sistema de eixos principais com diferentes ramificações conectadas a esconderijos subterrâneos, refúgios e
outros túneis. Almoço em um restaurante local e regresso
a Ho Chi Minh. Continuação da visita da cidade incluindo: a
catedral de Notre Dame, o antigo palácio presidencial, a pagoda Thien Hau e o mercado local. Acomodação no hotel.

8º DIA - Quarta: HO CHI MINH / SIAM REAP

Café da manhã. Traslado ao aeroporto para sair até o Camboja. Chegada e traslado ao hotel, acomodação e almoço.
Pela tarde visita dos templos de Prasat Kravan com suas
esculturas de ladrilhos, Srah Srang “a piscina das abluções”
que foi usada para banhos de rituais, Banteay Kdei (rodeada de quatro muros concêntricos), Estern Mebon protegida
em suas esquinas por esculturas de elefantes de pedra, alguns encontram-se em perfeita conservação e Pre Rup, o
templo da montanha para contemplar o pôr-do-sol. Jantar
em restaurante Viroth’s. Acomodação no hotel.

9º DIA - Quinta: SIAM REAP

De madrugada. Traslado a Phnom Bakheng, uma das duas
colinas que domina a planície para comtemplar o nascer do
sol sobre Western Baray e Angkor Wat (não recomendado
para idosos). Retorno ao hotel para Café da manhã. Saida
para o portão sul com com suas impressionantes estátuas
representando o movimento do oceano, a antiga capital
Angkor Thom (século XII), o templo Bayon único por suas
54 torres decoradas com 200 caras sorridentes de Avolokitesvara, o Phimeanakas e o terraços do rei leproso e dos
elefantes assim como as câmeras reais. Almoço no hotel.
Visita a Senteurs D´Angkor para obter a expêriencia de odores e sabores autênticos do Camboja através de uma gama
de produtos artesanais. Em continuação visitaremos o mais
famoso de todos os templos Angkor Wat. Pôr do sol no
templo e Jantar no restaurante The Square 24 ou similar.
Acomodação no hotel.

10º DIA - Sexta: SIAM REAP

Café da manhã. Saida para Banteay Srei (século X)considerada a jóia da arte clássica khmer. Continuação a Ta
Prohm um dos mais espetaculares templos. Almoço no
hotel. A tarde saída para Preah Khan, construido pelo rei
Jayavarman VII um lugar cercado de torres e corredores
muito estreitos. Continuação a Con Neak Pean, uma fonte
construida no meio de uma piscina representando um paradisíaco lago de Himalaya, Ta Som e Banteay Samre consiste
de um templo. Jantar com espetáculo de dança Apsara no
restaurante Funan ou similar.

11º DIA - Sábado: SIAM REAP

Café da manhã e traslçado até o povoado flutuante.
Curto passeio de barco tradicional no lado Tonle Sap, o
grande lado de Camboja e uma das sete maravilhas da
Ásia. Almoço e continuaremos a senteurs D’Angkor para
experimentar os odores e sabores da Camboja e na hora
oportunida taslado para o aeroporto.

EXTREMO ORIENTE: Tailândia, Vietnã e Laos

SI

O TOUR INCLUI

• Assistência e traslados indicados no programa.
• Transporte em ônibus ou micro-ônibus com ar condicionado.
• Acomodação em hotéis indicados ou similares.
• Café da manhã diário e refeições extras segundo programa.
(10 cafés da manhã, 10 Almoços e 4 jantares)
• Visitas e excursões indicadas no programa.
• Guia acompanhante falando espanhol durante todo o circuito,
exceto nos traslados que poderá ser de fala inglesa.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.
NO

O TOUR NÃO INCLUI

• Bebidas, gorjetas e outros serviços não mencionados como incluídos.
• Voos internos indicados por separado.
• Taxas de aeroporto.
• Trâmites e vistos de entradas.

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares
Cidades

Categoria
Primeira

Hanoi
Halong

Hilton Garden Inn (P)
Emeraulde Classic
Cruise – Cabina Superior / Syrena cruise
Hoi An
Hoi An Trails (P)
Hue
Moonlight hotel (P)
Ho Chi Minh Eden Star (P)
Siem Reap

$

Tara Angkor (P)

Categoria
Primeira Superior
Movenpick (PS)
Emeraude Classic Cruise
– Cabina Luxo / Syrena
cruise
Golden Sand (PS)
Indochina Palace (PS)
Grand hotel/ Eastin
Grand (L)
Angkor Palace Resort (PS)

Preço por pessoa em $ USA
em acomodação DUPLA
Tour 11 dias: Hanoi / Siem Reap
Saídas de 05 Abril a 11 Outubro 2017

Categoria Primeira
Em acomodação DUPLA
Supl. Individual

2.065
645

Categoria Primeira Superior
Em acomodação DUPLA
Supl. Individual

2.475
975

Suplemento temporada alta em ambas categorias
Saídas em Abril e Outubro 2017
Em acomodação DUPLA
Supl. Individual

85
65

Saídas 18 Outubro 2017 a 28 Março 2018

Categoria Primeira
Em acomodação DUPLA
Supl. Individual

2.265
675

Categoria Primeira Superior
Em acomodação DUPLA
Supl. Individual

2.630
1.005

Consultar suplemento jantares obrigatórios de Natal e Fim de
Ano.
De 01 a 30 de Junho o Barco Emeraude previsto no tour
se encontrará na doca seco e será substituído pelo Barco Syrena.

Suplemento voos internos (sujeito a modificações)
- Hanoi / Hue e Danang / Ho Chi Minh e Ho Chi Minh / Siem Reap:
500$ NETO Por pessoa

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

Grande Tour
da Indochina

4, 11 e 14 DIAS
desde

O TOUR INCLUI

SI

• Assistência e traslados indicados no programa.
• Transporte em ônibus ou micro-ônibus com ar condicionado.
• Acomodação em hotéis indicados ou similares.
• Café da manhã diário e refeições segundo o programa em hotel ou
restaurante.
• Visitas e excursões indicadas no programa.
• Guia acompanhante falando espanhol durante todo o circuito,
exceto nos traslados que poderá ser de fala inglesa.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

O TOUR NÃO INCLUI

NO

LA
AO
OSS
VISITANDO: LUANG PRABANG / PAK OU / KHOUANGXI / HANOI / HALONG / BAHÍA DE HALONG / CRUZEIRO
EMERAUDE / BAT TRANG / DANANG / HUE / HO CHI MINH / CU CHI / SIAM REAP.
Saídas 2017 / 2018
A LUANG PRABANG: DOMINGO
Saídas de 26 de Março 2017 a 18 de Março 2018

1º DIA - Domingo: LUANG PRABANG

Chegada a Luang Prabqang. Traslado ao hotel. Luang Prablang
é a cidade mais tradicional e preservada do Sudeste da Ásia.
Em 1995 foi incluído na lsita do Patromônio Mundial pela
Unesco. Almoço, subida a colina Vat Phousi para contemplar
a vista sobre a cidade e, em seguida, visitar a sua That Makmo
e passaremos para Vat Aham, ermida dedica a Deveta Luang
(espíritos) POu Gneu Ya Gney (antepassados). Pôr do sol a partir de Vat Prabaht Tai no rio Mekong. Jantar e Acomodação
no hotel no hotel.

2º DIA - Segunda: LUANG PRABANG / PAK OU
/ LUANG PRABANG

Café da manhã e saída para visitar Vat Xieng Thong, um dos
templos mais belos do país. Tomaremos um barco para um passeio no rio Mekong passando pelas cavernas de Pak Ou, aonde
temos milhares de estátuas que representam Buda. Almoço.
Saída por estrada até Ban Xang Khong, um povoado famoso
por sua produção de papel. Jantar e Acomodação no hotel.

3º DIA - Terça: LUANG PRABANG / KHOUANGXI / LUANG PRABANG

Café da manhã e saída à cascata de Khuang Xi, que cai através de várias psicinas naturais excelentes para nadar e relaxar.
Almoço pic-nic e no caminho visitaremos o povoado Ban
Thapaene. Durante a tarde ficaremos em Ban Phanom, com
habitantes de etnia Thai Lu e sua fábrica de tecidos vegetais.
Jantar e Acomodação no hotel.

4º DIA - Quarta: LUANG PRABANG / HANOI

Café da manhã e visita ao centro etnológico e de arte tradicional sobre as culturas de Lais. Almoço. Traslado ao aeroporto
para tomar o vôo a Hanoi. Chegada traslado ao hotel e Acomodação no hotel.
Para os passageiros com tour de 4 dias, terminando em Luang Prabang:
Café da manhã e visita ao centro etnológico e de arte tradicional sobre as culturas de Lais. Almoço restaurante Tamnaklao.
Traslado ao aeroporto.

Café da manhã. Passeio em barco pelo Rio Perfume para visitar
a pagoda Thien Mu, uma das mais antigas por suas formas
arquitetônicas de veneração religiosa em Hue. Na continuação
visita da cidadela, assim como a tumba real de Tu Duc e o
jardim Thao. Almoço em restaurante e saída até Danang, onde
visitaremos o Museu Cham com uma grande coleção de esculturas Champa, sendo algumas delas do século 7. Continuação
a Hoi An. Durante o centenário passeio a pé visitaremos algumas das históricas casas dos mercadores, lugares de oração e
pontes. Traslado ao hotel. Acomodação.

9º DIA - Segunda: HOI AN / HO CHI MINH

Café da manhã e traslado para visitar o povoado de Hoy An
Sil localizado há somente 1Km do centro antigo de Hoi An. A
combinação de ecoturismo e o desenvolvimento de produtos
de artesanato vem ajudando a preservar a vida cultural e tradicional das pessoas em Quang Nam. Veremos suas casas tradicionais e os jardins de morena onde são criados os bichos de
seda, mostrando também o processo de fabricação da mesma.
Almoço no povoado e traslado ao aeroporto para embarcar
em voo a Ho Chi Ming. Traslado ao hotel e acomodação.

10º DIA - Terça: HO CHI MINH / CU CHI / HO
CHI MINH

Café da manhã. Saída até Cu Chi para ver a surpreendente
trama de mais de 200 túneis, compreendendo um sistema de
eixos principais com diversos desdobramentos ligados à esconderijos subterrâneos, abrigos e outros túneis. Almoço e
retorno a Ho Chi Minh para visita da cidade, antes conhecida
como Saigón, hoje é o centro econômico do sul. Visita a catedral de Notre Dame, Correios, o antigo palácio presidencial, o
pagode Thien Hau e o mercado local. Acomodação no hotel.

11º DIA - Quarta: HO CHI MINH / SIAM REAP

Café da manhã e traslado ao aeroporto para sair em vôo a
Siem Reap. Chegada e traslado ao hotel. Almoço e no período da tarde visita aos templos de Prasat Kravan, Srah Srang,
Banteay Kdei, Estern Mebon e Pre Rup, o templo da montanha
para contemplar o pôr-do-sol. Jantar e Acomodação no hotel.
Para os passajeiros com tour de 11 dias, terminando en Ho Chi Minh: Café da mamanhã e tempo livre.
Na hora oportunida traslado para o aeroporto.

6º DIA - Sexta: HANOI / BAT TRANG / HANOI

13º DIA - Sexta: SIAM REAP

7º DIA - Sábado: HANOI / HUE

Café da manhã Visita do Mausoléu de Ho chi Minh (fechado
durante os meses de outubro e novembro). Continuaremos com
a visita ao templo da literatura construído há mais de 1000
anos e pagoda do pilar. Desfrute de um passeio de 1 hora pelo
bairro antigo. Almoço em restaurante Au Lac ou similar. Pela
tarde traslado ao aeroporto para embarcar em voo com destino
a Hue. Chegada e traslado ao hotel. Acomodação no hotel.

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares
Categoria
Primeira

Categoria
Primeira Superior

Hoian
Hue
Ho Chi Minh

Santi Resort
Hilton Garden Inn (P)
Emeraulde Classic
Cruise – Cabina Superior / Syrena cruise
Hoi An Trails (P)
Moonlight hotel (P)
Eden Star hotel (P)

Siem Reap

Tara Angkor (P)

Victoria Xiengthong (PS)
Movenpick (PS)
Emeraude Classic Cruise
– Cabina Luxo / Syrena
cruise
Golden sand (PS)
Indochina Palace (PS)
Grand hotel/ Eastin Grand
hotel (L)
Angkor Palace Resort (PS)

Cidades
L. Prabang
Hanoi
Halong

$

Preço por pessoa em $ USA
em acomodação DUPLA
Tour de 4 dias – Somente Laos
(Dia 1 a 4 do Tour)

Saídas 2017
De 26 de Março a 08 de Outubro 2017

Café da manhã e saída a Banteay Srei e Banteay Samre que
é um templo em bom estado de conservação. Almoço. Saída
até Preach Khuan, um lugar cercado de torres e corredores bastamte estreitos. Seguitemos a Neak Pean, Ta Som e terminaremos na Ta Prohm, um dos mais espetaculares templos. Jantar
com espetáculo de danças Apsara. Acomodação no hotel.

14º DIA - Sábado: SIAM REAP

Café da manhã e traslçado até o povoado flutuante. Curto passeio de barco tradicional no lado Tonle Sap, o grande lado de
Camboja e uma das sete maravilhas da Ásia. Almoço e continuaremos a senteurs D’Angkor para experimentar os odores e sabores da Camboja e na hora oportunida taslado para o aeroporto.

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

Categoria
Categoria
Primeira Primeira Superior
1.080
195
65

Em acomodação DUPLA
Supl. Individual
Supl. Saídas Março, Abril e Out., por pes.

Saídas 2017 / 2018
De 15 de Outubro 2017 a 18 de Março 2018

1.140
260
160

Categoria
Categoria
Primeira Primeira Superior
1.190
270

Em acomodação DUPLA
Supl. Individual

1.350
430

Tour de 11 dias – Laos e Vietnã
(Dia 1 a 11 do Tour)

Saídas 2017
De 26 de Março a 08 de Outubro 2017

Categoria
Categoria
Primeira Primeira Superior
2.340
670
100

Em acomodação DUPLA
Supl. Individual
Supl. Saídas Março, Abril e Out., por pes.

Saídas 2017 / 2018
De 15 de Outubro 2017 a 18 de Março 2018

2.620
920
180

Categoria
Categoria
Primeira Primeira Superior
2.560
790

Em acomodação DUPLA
Supl. Individual

12º DIA - Quinta: SIAM REAP

Café da manhã, saída cedo pela estrada até Halong. Embarque no cruzeiro pela baia conhecida como “o dragão descendo
ao mar”, a qual está inclusa pela UNESCO em sua lsita de
patrimônio mundial da humanidade. Observando complexas
formações rochosas como as ilhas Dinh Huong, Cho Da y Ga
Choi. Almoço e visita a caverna Sung Sot se o tempo permitir. Opção de nadar ou tomar um Kayak em Hang Trong onde
ancoraremos. Demonstração de comida vietnamita. Jantar em
buffet e Acomodação no hotel no barco.
Café da manha e chegada ao porto para sair até o povoado
Batrang. Almoço Bac Ninh. Anoite visita ao teatro Thang
Long para o espetáculo das marionetes de água, tradicional
arte vietnamita.Acomodação no hotel.

• Bebidas, gorjetas e outros serviços não mencionados como incluídos.
• Voos internos indicados por separado.
• Taxas de aeroporto.
• Trâmites e vistos de entradas.

8º DIA - Domingo: HUE / DANANG / HOI AN

De madrugada. Traslado a Phnom Bakheng, para contremplar o
nascer do sol sobre Western Baray e Angkor Wat ( acesso é íngreme e escorregadia. Não é recomendado para pessoas idosas. É
recomendado trazer uma lanterna). Retorno ao hotel para tomar o
café da manhã. Saída em Tuk – Tuk até o porto com suas impressionantes estátuas que simulam o movimento do mar. A antiga
capital de Angkor Thom, o templo Bayon, Baphoun, o Phimeanakas e o terrado do rei leprosa e dos elefantes. assim como as
câmaras reais. Almoço. Visita a “Les Artisans d’Angkor - Chantiers Ecoles” aonde jovens artesão fazem seus produtos. Seguindo
vistaremos o mais famoso templo: Angkor Wat. Com 81 hecteres
é considerada o primeiro exemplo de arquitretura e arte clássica
Khmer. Contemplas o pôr do sol. Jantar e Acomodação no hotel.

5º DIA - Quinta: HANOI / HALONG / BAHÍA DE
HALONG / CRUCERO EMERAUDE

1.080$

2.940
1.140

Tour de 14 dias – Tour Completo
Saídas 2017
De 26 de Março a 08 de Outubro 2017

Categoria
Categoria
Primeira Primeira Superior
3.110
910
150

Em acomodação DUPLA
Supl. Individual
Supl. Saídas Março, Abril e Out., por pes.

Saídas 2017 / 2018
De 15 de Outubro 2017 a 18 de Março 2018

3.580
1.330
180

Categoria
Categoria
Primeira Primeira Superior

Em acomodação DUPLA
Supl. Individual

3.420
980

3.940
1.410

Consultar suplemento jantares obrigatórios de Natal e Fim de
Ano.
De 01 a 30 de Junho o Barco Emeraude previsto no tour
se encontrará na doca seco e será substituído pelo Barco Syrena.

Suplemento voos internos (sujeito a modificações)
Tour 11 dias – LAOS E VIETNÃ
Luang Prabang / Hanoi e Hanoi / Hue e Danang / Ho Chi Minh:
450$ NETO Por pessoa
Tour 14 dias – TOUR COMPLETO
Luang Prabang / Hanoi e Hanoi / Hue e Danang / Ho Chi Minh e Ho Chi
Minh / Siem Reap: 680$ NETO Por pessoa

EXTREMO ORIENTE: Tailândia, Vietnã e Laos
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Myanmar ao Completo

8 DIAS
desde

1.990$
MYANMAR
Mandalay
Lago Inle

Bagan

Yangon

LA
AGO
O INL
NLE
VISITANDO: YANGON / BAGAN / MANDALAY / MINGUN / AMARAPURA / HEHO / PINDAYA / LAGO INLE / YANGON
Saídas 2017
A YANGON: TERÇA
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro

18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26

1º DIA - Terça: YANGON
Chegada a Yangon. Traslado ao hotel. Acomodação.

2º DIA - Quarta: YANGON / BAGAN

Café da manhã. Traslado do aeroporto de Mandalay para
sair em voo a Heho. (8:40/9:10 aprox.). Na chegada viagem
até Pindaya, um atrativo lugar através dos campos de arroz
nas colinas. Visitaremos as magníficas cavernas de Pindaya,
situadas na crista com vistas ao pitoresco lago, onde podemos apreciar milhares de diferentes tipos de imagens
de buda nas diversas cameras. Na continuação traslado a
Nyanung Shwe e embarque na direção do hotel. Almoço
em restaurante local. No lago situado a 1000 metros do
nível do mar, as temperaturas são agradáveis e as águas
são tranquilas, salpicadas de povoados de casas flutuantes
dos Intha sobre colunas rodeadas de hortas e canoas de
pesca com cortina de fundo das charmosas colinas Shan.
Acomodação no hotel.

3º DIA - Quinta: BAGAN / MANDALAY

6º DIA - Domingo: LAGO INLE

Café da manhã. Traslado ao aeroporto para sair em voo
até Mandalay. (08:15/8:45 aprox.) chegada e traslado
ao hotel para o check-in. Começaremos a visita com a
pagoda Mahamuni onde encontra-se uma espetacular
imagem de buda coberta de grossas capas de lâminas de
ouro. Próximo do rio encontra-se o monastério de madeira
Shwe Inbin com mais de 100 anos de antiguidade. Breve
parada ao centro Kalaga, uma fábrica de doces e o lugar
onde são produzidas as lâminas de ouro. Almoço em
restaurante local. Pela tarde visita a pagoda Khutodaw
que contem o maior livro do mundo, feito em 729 tábuas de mármore, seguiremos ao monastério de madeira
teca Shwenandaw único palácio real que sobreviveu aos
bombardeios da II Guerra Mundial e a pagoda Kyaukdawgyi com um buda esculpido em blocos de mármore.
Seguiremos a colina Mandalay para ver o templo de cristal e terminaremos no monastério Shwe Kyin para ver os
monges estudantes começarem suas orações noturnas.
Acomodação no hotel.

Café da manhã e saída para explorar um dos mercados
locais, o qual oferece a oportunidade de ver as diferentes
etnias do lugar que se reunem para vender e comprar seus
produtos. Na continuação dia completo de excursão no
bote ao lago Inle incluindo visita a pagoda Phaungdaw Oo
a mais sagrada da região, a aldeia de produtos artesanatos
de Inpawkhon, os jardins flutuantes do local, o monastério Nga Phe Kyaug com mais de 200 anos de antiguidade.
Almoço em restaurante local e regresso ao hotel para
desfrutar do resto da tarde, relaxando as margens do lago.
Acomodação no hotel.

Café da manhã. Saída até o cais parando no caminho
para ver o mercado de vegetais Zeycho. Tomaremos um

8º DIA - Terça: YANGON
Café da manhã e na hora oportuna traslado ao aeroporto
para tomar o voo de regresso.

5º DIA - Sábado: MANDALAY / HEHO / PINDAYA / LAGO INLE

Café da manhã. Traslado ao aeroporto para sair em voo
até Bagan. (06:20/07:40 aprox.). Chegada e visita do mercado local, a Pagoda Shwezigon, santuário religioso construído no século XI pelo Rei Anawrahta, ver os frescores
do século 13 que decoram os corredores de Kyanzittha, o
Templo Ku Byauk Gyi com seus esquisitos murais de Jataka,
o Templo Htilominlo com seus antigos murais e o povoado
de Taungphi com seus antigos monastérios. Almoço em
restaurante local. Pela tarde visita do Templo Ananda com
suas 4 imagens de Buda de pé e o monastério com seus
murais bem conservados. Parada para foto ao templo Thatbynnyuma o mais alto (61 metros) desde 1144 e continuar
até a pagoda Mingalazedi, uma das mais grandes do século
13 representado o auge da arquitetura Bamar. Terminaremos admirando o pôr-do-sol desde um templo ao longo do
Rio Ayeyarwaddy. Acomodação no hotel.

4º DIA - Sexta: MANDALAY / MINGUN /
AMARAPURA
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barco pelo rio Ayeyarwaddy até Mingun (11km - 1 hora).
Visita a Mingun que inclui o sino de bronze maciço, o
maior do mundo com um peso de 90 toneladas. Continuar
a Hsinbyume Paya e a Mingun Paya, construída para ser
um dos maiores chedis do mundo pelo rei Bodaw Paya.
Regresso a Mandalay e Almoço em restaurante local.
Continuação pela rodovia até Amarapura a uns 15km.
Visita ao monastério de Bagaya Kyaund e finalmente
passearemos pela ponte U Bein durante a pueta de sol.
Construído em 1782 tem mais de 1km e considerado o
mais largo do mundo fabricado em madeira teca. Acomodação no hotel.

O TOUR INCLUI

• Assistência e traslados indicados no programa.
• Transporte em ônibus ou micro-ônibus com ar condicionado.
• Acomodação em hotéis indicados ou similares.
• Café da manhã diário.
• 6 almoços e 1 jantar segundo programa, sem bebidas.
• Visitas e excursões indicadas no programa.
• Guias locais para traslados e visitas.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

O TOUR NÃO INCLUI

NO

7º DIA - Segunda: LAGO INLE / HEHO / YANGON
Café da manhã. Traslado até o aeroporto de Heho para sair
em voo de regresso a Yangon. Chegada e visita começando
pela famosa rua Strand visitando o porto de Yangon onde
saíremos em ferris por todas as partes do país. Continuação
pelo centro colonial de Yangon e seus principais atrativos,
o bairro chinês e o hindú, uma foto na pagoda Sule com
mais de 2000 anos de antiguidade e depois uma parada
a Karaweik Hall, um barco flutuante no Lago Kandawgyi.
Almoço em restaurante local. Pela tarde tempo livre. Acomodação no hotel.

EXTREMO ORIENTE: Tailândia, Vietnã e Laos

SI

• Bebidas, gorjetas e outros serviços não mencionados como incluídos.
• Voos internos indicados por separado.
• Taxas de aeroporto.
• Trâmites e vistos de entradas.

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares
Categoria TS/P
Yangon
Bagan
Mandalay
Lago Inle
Yangon

$

Yangon City Lodge
Shwe Yee Pwint
Shwe Ingyinn
Paradise Nyaung Shwe
Yangon City Lodge

Preço por pessoa em $ USA
em acomodação DUPLA
Tour 8 dias: Yangon / Yangon

Categoria TS/P
Em acomodação DUPLA
Supl. Individual

1.990
1.760

Suplemento voos internos (sujeito a modificações)
Yangon / Bagan e Bagan / Mandala e Mandalay / Heho e
Heho / Yangon: 450$ NETO Por pessoa

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

Extensão Indonésia

4 DIAS
desde

390$

INDONÉSIA

INDONÉSIA

Yogyakarta

Bali

BA
ALI
LI

EXTENSÃO ILHA DE BALI DESDE 580$
Saídas 2017 / 2018

Taman Ayun do século 17 na localidade de Mengwi e continuaremos ao templo de Tanah Lot Sea. Seguiremos com
a visita do Lago Beratan onde encontra-se o mercado de
frutas orquídeas e o Templo Ulun Danu em Bedugul. Almoço incluído. Regresso ao hotel. Acomodação no hotel.

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares
$

Saídas diárias de 01 de Abril 2017 a 31 de Março 2018

Dia 4º: BALI
Dia 1º: BALI

Tour 4 dias: Extensão Bali

Café da manhã. Na hora prevista traslado ao aeroporto.

Chegada e traslado ao hotel. Acomodação no hotel.

Dia 2º: BALI

Café da manhã. Visita de dia completo de Kintamani Cultural & Volcano tour de 8 horas. Saída até o noroeste de
Bali. Visita de Ubud para conhecer o mercado de arte, o palácio, o templo santo da primavera em Sebatu, Tegalalang
com seus belos terraços de arroz, o vulcão e o Lago Batur
em Kintamani Panelokan (A cratéra Batur é Patrimônio da
Humanidade), poderemos contemplar um tradicional baile
lines em Panglipuran. Almoço incluído. Regresso ao hotel.
Acomodação no hotel.

Dia 3º: BALI

Café da manhã. Visita de dia completo da cidade de 8
horas. Começando com a visita do Templo Real da família

EXTENSÃO ILHA DE
YOGYAKARTA DESDE 390$
Saídas 2017 / 2018

Saídas 15 Julho a 16 Setembro 2017 e de 01 Janeiro a 31 Março 2018

Categoria Turista Superior
HOTEL BALI: SWISS-Belinn Legian (3*) ou similar
Em acomodação DUPLA
Sup. Acomodação Individual

Categoria Primeira

Café da manhã. Saída até Borobudur para visita do templo
budista e o Templo Mendut. Almoço em restaurante local
e saída até a Vila de Kotagede para visitar a indústria da
prata e continuação a Prambanan para visitar o Templo
Hinduista. Regesso a Yogyakarta e acomodação no hotell.

Dia 3º: YOGYAKARTA
Café da manhã. Dia livre para desfrutar desta ilha ou realizar uma visita opcional. Acomodação no hotel.

Dia 4º: YOGYAKARTA
Café da manhã. Na hora prevista traslado ao aeroporto.

750
640

Categoria Luxo
HOTEL BALI: Nusa Dua Beach Hotel & Spa (5*) ou similar
Em acomodação DUPLA
Sup. Acomodação Individual

1.040
930

Resto de Saídas

Categoria Turista Superior
HOTEL BALI: SWISS-Belinn Legian (3*) ou similar
Em acomodação DUPLA
Sup. Acomodação Individual

580
470

Categoria Primeira
HOTEL BALI: Ossotel Legian (4*) ou similar
Em acomodação DUPLA
Sup. Acomodação Individual

690
580

Categoria Luxo
HOTEL BALI: Nusa Dua Beach Hotel & Spa (5*) ou similar
Em acomodação DUPLA
Sup. Acomodação Individual

960
850

Consultar suplemento jantares obrigatórios de Natal e Fim de Ano.

Tour 4 dias: Extensão Yogyakarta
Saídas de 01 Abril a 31 Dezembro 2017

Dia 1º: YOGYAKARTA
Dia 2º: YOGYAKARTA / BOROBUDUR /
PRAMBANAN / YOGYAKARTA

630
520

HOTEL BALI: Ossotel Legian (4*) ou similar
Em acomodação DUPLA
Sup. Acomodação Individual

Saídas diárias de 01 de Abril 2017 a 31 de Março 2018

Chegada e traslado ao hotel. Acomodação no hotel.

Preço por pessoa em $ USA
em acomodação DUPLA

Categoria Primeira
HOTEL YOGYAKARTA: Royal Ambarrukmo (4* Sup) ou similar
390
Em acomodação DUPLA
260
Sup. Acomodação Individual
Saídas de 01 Janeiro a 31 Março 2018

Categoria Primeira
HOTEL YOGYAKARTA: Royal Ambarrukmo (4* Sup) ou similar
410
Em acomodação DUPLA
270
Sup. Acomodação Individual
Consultar suplemento jantares obrigatórios de Natal e Fim de
Ano.

SI

O TOUR INCLUI

• Assistência e traslados indicados no programa.
• Transporte em ônibus ou micro-ônibus com ar condicionado.
• Acomodação em hotéis indicados ou similares.
• Café da manhã diário e refeições extras segundo programa.
• Visitas e excursões indicadas no programa.

• Guia local falando espanhol nos traslados e excursões.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.
NO

O TOUR NÃO INCLUI

• Bebidas, gorjetas e outros serviços não mencionados como incluídos.

• Trâmites e vistos de entradas.
*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.

EXTREMO ORIENTE: Tailândia, Vietnã e Laos
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China

Japão

• CLIMA
Dada a extensão do país existem diferentes tipos
de clima, enquanto em Pequim o clima é continental, com quatro estações bem definidas em
Shangai encontramos um clima suave e úmido
o ano todo.

• COMPRAS
Na China você poderá comprar grandes variedades de artesanato, como cerâmicas, gravuras,
elementos decorativos feitos de bronze, jade, etc.
Além disso, a China tem ganho grande reputação
entre quem deseja comprar produtos de marca a
preços
baixos, e imitações. Neste grande mercado
LEJANO
ORIENTE
• MOEDA LOCAL
que é a China, você também pode encontrar rouSua moeda é o Yuan, aproximadamente 10 Yuans
pas, bolsas, relógios e todos os tipos de acessórios
é igual a 1 Euro. Pode se fazer cambio com facilia preços atrativos, mas cuja aquisição vai exigir
dade nos hotéis e casas de cambio. Os cartões de
de você um pouco mais de dedicação.
crédito são aceitos na maioria dos locais.
• ELETRICIDADE
220 volts. As tomadas tem formato internacional.
• POPULAÇÃO
Este é o país mais populoso do mundo, com mais
de 1.300 milhões de habitantes e a primeira potência econômica mundial pelo PIB em paridade
de poder aquisitivo. A população masculina é
maior com 51,69% contra 48,05% das mulheres.
China tem 142 habitantes por km2.
• IDIOMA
A maioria da população, aproximadamente 90%
fala o que tradicionalmente conhecemos como
“chinês”, que é o mandarim, o idioma originário
da etnia “han” e um dos cinco idiomas oficiais da
ONU. Também existem multíplos dialetos locais
segundo as etnias e lugares. O pessoal do turismo
fala inglês e espanhol.

• GEOGRÁFIA
A República Popular da China abrange dois décimos do comprimento do mundo, o terceiro maior
país em extensão territorial, e onde mais habitantes existem (um sexto). Entre as curiosidades, pode-se dizer que a China é exatamente o contrário
de muitos países da América (Colômbia, Equador,
Venezuela, ou algum país da América Central e
México), o clima é muito semelhante ao desses
países, devido a vasta extensão.
• GASTRONOMIA
Cada região tem seus pratos típicos que os viajantes podem descobrir percorrendo diferentes províncias. Nas grandes cidades existem restaurantes
étnicos, oferecendo aos clientes uma variedade de
amplas escolhas. As refeições incluidas no programa são geralmente oferecidas em restaurantes
locais com menu fixo e, as vezes, buffet, incluindo
alguns pratos típicos do local.

• CLIMA
A maior parte do Japão se encontra em zona temperada sentetrional e tem um clima úmido próprio
das monções pelo que durante o verão sopram
ventos de sudeste desde o oceano Pacífico e do
noroeste desde o continente durante o inverno. O
país tem quatro estações bem definidas. Dois dos
espetáculos visuais mais bonitos do Japão são a
florada das cerejeiras na primavera e os vibrantes
tons amarelo, vermelho e alaranjados no outono.
Os japoneses desfrutam dessas manifestações de
troca de estação e seguem uma evolução através
dos mapas do tempo, que indicam os melhores lugares para contemplar as floradas da primavera e
as folhas de outono no seu melhor momento.
• MOEDA LOCAL
Yen - 1 Euro equivale a 150 yens. Pode se fazer cambio no bancos, hotéis e casas de cambio. Não aceitam
cartão de crédito para pequenas compras. Como se
trata de um país seguro pode se levar valores com
tranquilidade.
• ELETRICIDADE
100 volts.
• POPULAÇÃO
A data do censo mais recente, outubro de 2010, a
população do Japão é de 128 057 352 para maio
de 2013, a população está estimada em 127 300
000, tornando-se o 10º país mais populoso do
mundo. Sua grande população é atribuida por
altas taxas de crescimento nos séculos XIX e XX.

• COMPRAS
As compras no Japão pode ser realmente interessantes, especialmente por que você vai ser capaz
de encontrar muitas coisas que não estão habituados a ver facilmente em outros lugares do mundo.
Em geral, as lojas e armazéns estão aberto diariamente das 10 às 20 horas. A maioria das lojas
abrem aos finais de semana e feriados.
• IDIOMA
Japonês embora a maioria fale inglês.
• GEOGRÁFIA
O Japão está localizado ao norte da Ásia entre
o oceano Pacífico e o mar do Japão. É composto
de quatro grandes ilhas, cercadas por mais de 4
000 pequenas ilhas. Sua área é de 377 873km2.
O Japão é quase tão grande como a Alemanha
e Suiça juntas e um pouco menor do que a Califórnia.
• GASTRONOMIA
A gastronomia do Japão, como a cozinha nacional tem evoluído ao longo dos séculos, por causa
das muitas mudanças políticas e sociais. A cozinha tradicional japonesa é dominada pelo arroz
branco. Qualquer outro prato servido durante
uma refeição é considerado um prato de lado,
como normalmente são os peixes cru (sashimi),
um prato na grelha e um prato de cozido para
ferver.

INFORMAÇÕES RELACIONADAS AO TREM DE ALTA VELOCIDADE
No trem os passageiros podem vivier a experiência de viajar a uma velocidade entre 250 e 350km/h. Em cada
estação, o trem faz uma parada de 2 a 3 minutos para descida e embarque de passageiros, tornando o serviço mais
eficiente, uma vez que praticamente não há atrasos nos embarques.
Cada vagão tem uma fonte de alimentação de 220 volts, assim, durante as viagens os passageiros podem carregar
seus aparelhos telefônicos, tablets ou laptops.
Não existe vagão para bagagens, assim cada passageiro deve acomodar suas malas no próprio vagão em que vai
viajar, e deve estar sempre atento aos seus pertences.
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China Expressa em trem

6 DIAS
desde

995$
Pequim

CHINA

Xangai
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VISITANDO: PEQUIM / XANGAI.
Saídas 2017 / 2018
A PEQUIM: SEGUNDA
Saídas de 13 de Março 2017 a 12 de Março 2018
Saídas extras, além das Segundas,
Todas as quintas de 16 de Março a 09 de Nov. 2017

1º DIA: PEQUIM
Chegada a Pequim, capital da República Popular da China.
Traslado ao hotel e Acomodação no hotel.

2º DIA: PEQUIM
Café da manhã. Durante este dia realizaremos a visita panorâmica da cidade incluindo a Praça de Tian An Men, a Cidade
Proibida, o Templo de Cielo e o Mercado de Seda. Almoço em
restaurante local. Pela noite, assistiremos a um espetáculo de
acrobacia. Acomodação no hotel.

3º DIA: PEQUIM
Café da manhã. Excursão de dia completo incluindo a Grande
Muralha e o Palácio de Verão. Almoço em restaurante local.
De reresso, visitaremos o taller de cloiseonne e posteriormente
desfrutaremos de um jantar típico onde degustaremos o
pato laqueado. Neste dia embarcaremos em um ônibus para
conhecer o “Ninho dos Pássaros” e o centro olímpico de
natação, conhecido como o “cubo de água” (sem entrada).
Acomodação no hotel.

5º DIA: XANGAI
Café da manhã. Começaremos a visita da cidade com o Templo
do Budá de Jade, o Jardim Yuyuan, o Malecón e a rua Naking.
Tarde livre para terminar de conhecer a cidade ou realizar compras. Acomodação no hotel.

6º DIA: XANGAI
Café da manhã. Na hora oportuna, traslado ao aeroporto.

SI

O TOUR INCLUI

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto com assistência.
• Trem de alta velocidade Pequim/Xangai em classe turista.
• 5 noites de acomodação nos hotéis indicados ou similares.
• Café da manhã americano diário.
• Almoços indicados no programa (inclui o primeiro copo de
refresco nas refeições).
• 1 jantar especial de pato laqueado em Beijing.
• Visitas indicadas no programa com guia falando espanhol.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

$

Preço por pessoa em $ USA
em apartamento DUPLO
Tour 6 dias: Pequim / Xangai
De 13 Março 2017 a 29 Maio 2017

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

1.080
520

De 01 Junho 2016 a 17 Agosto 2017

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

1.060
490

De 21 Agosto 2016 a 13 Novembro 2017

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

1.110
610

De 20 Novembro de 2017 a 12 Março 2018

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

995
490

Suplemento Saídas de 12/ 15/ 19/ 22 FEV 2018
FESTA DA PRIMAVERA
Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

555
455

Suplemento opcional
trajeto Pequim/Xangai de avião no dia 04 do tour
NO

O TOUR NÃO INCLUI

Por pessoa NETO

85

• Bebidas, gorjetas (Sugerido 5$ para o guia e 3$ para o chofer,
por dia) ou outros serviços não mencionados como incluídos.

4º DIA: PEQUIM / XANGAI (EM TREM)
Café da manhã. Na hora indicada traslado a estação para
embarcar no famoso trem de alta velocidade com destino à
Xangai (duração do trajeto aproximadamente 5 horas e meia),
chegada, traslado ao hotel e Acomodação no hotel. (Possibilidade de realizar este trajeto de avião. Verificar suplemento
indicado mais abaixo).

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares
Pequim
Xangai

International Beijing / Kuntai Royal Beijing /
New Otani Changfugong (5*)
Pullman Xangai Jin’an / Guoman Xangai/
Eton Xangai (5*)

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte condições gerais.

EXTREMO ORIENTE: China e Japão
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China Clássica

8 DIAS
Inclui trem de alta velocidade Pequim /
Xian e voo doméstico Xian / Shangai

desde

1.390$
Pequim

CHINA

Xian
Xangai
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VISITANDO: PEQUIM / XIAN / XANGAI.
Saídas 2017 / 2018
A PEQUIM: SEGUNDA
Saídas de 13 de Março 2017 a 12 de Março 2018
Saídas extras, além das Segundas,
Todas as quintas de 16 de Março a 09 de Nov. 2017

1º DIA: PEQUIM
Chegada a Pequim, capital da República Popular da China.
Traslado ao hotel e Acomodação no hotel.

2º DIA: PEQUIM
Café da manhã. Durante este dia realizaremos a visita panorâmica da cidade incluindo a Praça de Tian An Men, a Cidade
Proibida, o Templo de Cielo e o Mercado de Seda. Almoço em
restaurante local. Pela noite, assistiremos a um espetáculo de
acrobacia. Acomodação no hotel.

3º DIA: PEQUIM
Café da manhã. Excursão de dia completo incluindo a Grande
Muralha e o Palácio de Verão. Almoço em restaurante local.
De reresso, visitaremos o taller de cloiseonne e posteriormente
desfrutaremos de um jantar típico onde degustaremos o pato
laqueado. Neste dia embarcaremos em um ônibus para conhecer o “Ninho dos Pássaros” e o centro olímpico de natação,
conhecido como o “cubo de água” (sem entrada). Acomodação no hotel.

4º DIA: PEQUIM / XIAN (TREM BALA)
Café da manhã. Na hora indicada, traslado a estação para embarcar no famoso trem de alta velocidade com destino à Xian
(duração do trajeto aproximadamente 5 horas e meia), chegada
à Xian, capital de 11 dinastias que se destaca por ter sido o
ponto de partida da milenária “Roda de Seda”. (Possibilidade
de realizar este trajeto por avião. Ver suplemento indicado mais
abaixo). Chegada, traslado e Acomodação no hotel.

5º DIA: XIAN
Café da manhã. Hoje visitaremos o famoso Museu dos Guerreiros e Corceles de Terracota do Mausoléo de Qin Shi Huang.
Almoço. Pela tarde visitaremos o Pagode pequeno de Oca
Selvagem (subida não incluida) e passaremos de ônibus pela
muralha da antiga cidade (entrada não incluida), que servia
de proteção frente aos ataques das tribos barbáras do oeste.
Acomodação no hotel.

6º DIA: XIAN / XANGAI (AÉREO INCLUÍDO)
Café da manhã. Na hora apropriada traslado ao aeroporto para
embarcar em vôo doméstico até Xangai, o grande centro comercial, industrial e cultural da China. Acomodação no hotel.

7º DIA: XANGAI
Café da manhã. Começaremos a visita da cidade com o Templo
do Budá de Jade, o Jardim Yuyuan, o Malecón e a rua Naking.
Tarde livre para terminar de conhecer a cidade ou realizar compras. Acomodação no hotel.

8º DIA: XANGAI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para saída de Xangai
com direção a cidade de origem.

O TOUR NÃO INCLUI

NO

• Bebidas, gorjetas (Sugerido 5$ para o guia e 3$ para o chofer,
por dia) ou outros serviços não mencionados como incluídos.
• Taxas de aeroporto.

HOTÉIS PREVISTOS

ou similares

Pequim
Xian
Xangai

$

International Beijing /Kuntai Royal Beijing/ New
Otani Changfugong (5*)
Howard Johnson Ginwa Xian / Gran Noble Xian (5*)
Pullman Xangai Jin’an / Guoman Xangai/ Eton Xangai (5*)

Preço por pessoa em $ USA
em apartamento DUPLO
Tour 8 dias: Pequim / Xangai
Saídas de 13 Março 2017 a 29 Maio 2017

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual
Saídas de 01 Junho 2017 a 17 Agosto 2017

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

EXTREMO ORIENTE: China e Japão

1.420
550

Saídas de 21 Agosto 2017 a 13 Novembro 2017

SI

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

O TOUR INCLUI

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto com assistência.
• Voo doméstico Xian/Xangai.
• Trem de alta velocidade Pequim/Xian em classe turista.
• 7 noites de acomodação nos hotéis indicados ou similares.
• Café da manhã americano diário.
• Almoços indicados no programa (inclui o primeiro copo de
refresco nas refeições).
• 1 jantar especial de pato laqueado em Beijing.
• Visitas indicadas no programa com guia falando espanhol.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

1.530
710

Saídas de 20 Novembro de 2017 a 12 Março 2018

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

1.390
550

Suplemento Saídas de 12/ 15/ 19/ 22 FEV 2018
FESTA DA PRIMAVERA
Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

640
560

Suplemento opcional

trajeto Pequim/Xian de avião no dia 04 do tour
Por pessoa NETO
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1.470
630

140

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte condições gerais.

Paraísos
da China

10 e 13 DIAS

desde

1.910$

9º DIA: XANGAI
Café da manhã. Saída para visitar o Templo do buda Jade e o
Jardim Yuyuan, o malecón e a rua Nanking. Tarde livre. Acomodação no hotel.

10º DIA: XANGAI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar no avião
com destino a cidade de origem.

Pequim

O TOUR INCLUI

SI
Xian
CHINA

GU
UIL
ILIN
LIN
N

Suzhou

Guilin

Xangai
Hangzhou

VISITANDO: PEQUIM / XIAN / GUILIN / HANGZHOU / SUZHOU / XANGAI.
Saídas 2017 / 2018
A PEQUIM: SEGUNDA

de Canã. Volta em ônibus até a cidade. Acomodação no hotel.

Saídas de 13 de Março 2017 a 12 de Março 2018

Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar em vôo
doméstico com destino à Hangzhou, capital da província de
Zhejiang, é uma das cidades mais charmosas da China. Chegada e traslado ao hotel. Acomodação no hotel.

Saídas extras, além das Segundas,
Todas as quintas de 16 de Março a 09 de Nov. 2017

1º DIA: PEQUIM
Chegada a Pequim, capital da República Popular da China.
Traslado ao hotel e Acomodação no hotel.

2º DIA: PEQUIM
Café da manhã. Durante este dia realizaremos a visita panorâmica da cidade incluindo a Praça de Tian An Men, a Cidade
Proibida, o Templo de Cielo e o Mercado de Seda. Almoço em
restaurante local. Pela noite, assistiremos a um espetáculo de
acrobacia. Acomodação no hotel.

3º DIA: PEQUIM
Café da manhã. Excursão de dia completo incluindo a Grande
Muralha e o Palácio de Verão. Almoço em restaurante local.
De reresso, visitaremos o taller de cloiseonne e posteriormente
desfrutaremos de um jantar típico onde degustaremos o pato
laqueado. Neste dia embarcaremos em um ônibus para conhecer o “Ninho dos Pássaros” e o centro olímpico de natação,
conhecido como o “cubo de água” (sem entrada). Acomodação no hotel.

4º DIA: PEQUIM / XIAN (TREM BALA)

8º DIA: GUILIN / HANGZHOU (AÉREO INCLUÍDO)

9º DIA: HANGZHOU
Café da manhã. Realizaremos um bonito passeio pelo Lago
Oeste e visitaremos o Parque Hua Gang, o Templo das Almas
Escondidas e Mei Jia Wu. Almoço. Pela tarde visita da aldeia
Mei Jia Wu onde se encontra o famoso campo de chá verde do
Dragão. Acomodação no hotel.

10º DIA: HANGZHOU / SUZHOU (TREM INCLUÍDO)
Café da manhã. Pela manhã, traslado em trem à Suzhou, uma
das cidades mais singulares da China, chamada de “a Veneza
do Oriente” pelos seus numeroso canais. Almoço. Pela tarde,
visita do Jardim do PEscador e da Colina do Tigre. Acomodação
no hotel.

Café da manhã. Pela manhã, traslado em trem até Xangai.
Almoço. Pela tarde visitaremos o Templo do Budá de Jade
e o Jardim Yuyuan, o malécon e a rua Nanking. Acomodação
no hotel.

12º DIA: XANGAI
Café da manhã. Dia livre. Acomodação no hotel.

5º DIA: XIAN

6º DIA: XIAN / HANGZHOU

13º DIA: XANGAI
Café da manhã. TTraslado ao aeroporto para embarcar em vôo
até a cidade de origem.

ROTEIRO TOUR SIN GUILIN DE 10 DIAS
Café da manhã. Na hora apropriada traslado ao aeroporto
para sair em vôo doméstico com destino à Hangzhou, capital
da província de Zhejiang, é uma das cidades mais charmosas
da China. Chegada e traslado ao hotel e Acomodação no hotel.

7º DIA: HANGZHOU / SUZHOU

Café da manhã. Traslado ao aeroporto para sair em vôo doméstico com destino a Guilin. Chegada e traslado ao hotel.
Acomodação no hotel.

Café da manhã. Pela manhã realizaremos um bonito passeio
pelo Lago Oeste e visitaremos o Parque Hua Gang e o Templo
das Almas Escondidas. Almoço. Pela tarde visita da aldeia Mei
Jiawu onde encontra-se o famoso campo de chá verde do poço
do Dragão e traslado a estação de trem com destino a Suzhou,
uma das cidade mais singulares da China, chamada de “Veneza
do Oriente”por seus numerosos canais. Chegada e traslado ao
hotel. Acomodação.

7º DIA: GUILIN

8º DIA: SUZHOU / XANGAI

ROTEIRO TOUR COMPLETO DE 13 DIAS

6º DIA: XIAN / GUILIN (AÉREO INCLUÍDO)

Café da manhã. Durante a estadia em Guilin realizaremos um
impressionante cruzeiro pelo rio Li. Desfrutando de um Almoço à bordo. Pela tarde, chegaremos ao povoado de Yangshuo, desfrutando sua rua. Visitaremos a Caverna da Flauta

O TOUR NÃO INCLUI

NO

• Bebidas, gorjetas (Sugerido 5$ para o guia e 3$ para o chofer,
por dia) ou outros serviços não mencionados como incluídos.
• Taxas de aeroporto.

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares
Pequim
Xian
Guilin
Hangzhou
Suzhou
Xangai

$

International Beijing / New Otani Changfugong (5*)
Howard Johnson Ginwa Xian / Gran Noble Xian (5*)
Sheraton Guilin (5*)
Grand Metropark Hangzhou (5*) / Cultural Plaza (4*)
Gran Metro Park Suzhou (5*)
Pullman Xangai Jin’an / Guoman Xangai/ Eton
Xangai (5*)

Preço por pessoa em $ USA
em apartamento DUPLO
Tour 13 dias: Tour Completo

11º DIA: SUZHOU / XANGAI (TREM INCLUÍDO)

Café da manhã. Na hora indicada, traslado a estação para embarcar no famoso trem de alta velocidade com destino à Xian
(duração do trajeto aproximadamente 5 horas e meia), chegada
à Xian, capital de 11 dinastias que se destaca por ter sido o
ponto de partida da milenária “Roda de Seda”. (Possibilidade
de realizar este trajeto por avião. Ver suplemento indicado mais
abaixo). Chegada, traslado e Acomodação no hotel.

Café da manhã. Hoje visitaremos o famoso Museu dos Guerreiros e Corceles de Terracota do Mausoléo de Qin Shi Huang.
Almoço. Pela tarde visitaremos o Pagode pequeno de Oca
Selvagem (subida não incluida) e passaremos de ônibus pela
muralha da antiga cidade (entrada não incluida), que servia
de proteção frente aos ataques das tribos barbáras do oeste.
Acomodação no hotel.

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto com assistência.
• Voos domésticos Xian/Guilin/Hangzhou (Tour de 13 dias).
• Voo doméstico Xian/Hangzhou (Tour de 10 dias).
• Trem de alta velocidade Pequim/Xian em classe turista.
• Trem classe turista para o trajeto Hangzhou/Suzhou.
• Trem classe turista para o trajeto Suzhou/Xangai.
• 12 noites (Tour 13 dias) e 9 noites (Tour 10 dias) de acomodação
nos hotéis indicados ou similares.
• 1 jantar de pato laqueado.
• Café da manhã americano diário.
• Almoços indicados no programa (inclui o primeiro copo de
refresco nas refeições).
• Visitas indicadas no programa com guia falando espanhol.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

Café da manhã. Pela manhã, visita do Jardim do Pescador
e da Colina do Tigre. Almoço. Pela tarde traslado a estação
de trem com destino a Xangai. Chegada e traslado ao hotel.
Acomodação.

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte condições gerais.

De 13 Março 2017 a 29 Maio 2017

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

2.610
870

De 01 Junho 2017 a 17 Agosto 2017

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

2.510
805

De 21 Agosto 2017 a 13 Novembro 2017

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

2.640
990

De 20 Novembro de 2017 a 12 Março 2018

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

2.510
805

Tour 10 dias: Sin Guilin
De 13 Março 2017 a 29 Maio 2017

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

1.940
720

De 01 Junho 2017 a 17 Agosto 2017

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

1.910
660

De 21 Agosto 2017 a 13 Novembro 2017

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

2.020
810

De 20 Novembro de 2017 a 12 Março 2018

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

1.910
660

Suplemento Saídas de 12/15/19/22 FEV 2018

FESTA DA PRIMAVERA

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

855
710

Suplemento opcional
trajeto Pequim/Xian de avião no dia 04 do tour
Por pessoa NETO

EXTREMO ORIENTE: China e Japão
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China e Hong Kong

12 DIAS
desde

3.260$
Pe
eeq
Pequim

Xian
Xangai

CHINA
Guilin
Hong Kong

HON
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VISITANDO: PEQUIM / XIAN / GUILIN / XANGAI / HONG KONG.
Saídas 2017 / 2018
A PEQUIM: SEGUNDA
Saídas de 13 de Março 2017 a 12 de Março 2018
Saídas extras, além das Segundas,
Todas as quintas de 16 de Março al 09 de Nov. 2017

1º DIA: PEQUIM
Chegada a Pequim, capital da República Popular da China.
Traslado ao hotel e Acomodação no hotel.

2º DIA: PEQUIM
Café da manhã. Durante este dia realizaremos a visita panorâmica da cidade incluindo a Praça de Tian An Men, a Cidade
Proibida, o Templo de Cielo e o Mercado de Seda. Almoço em
restaurante local. Pela noite, assistiremos a um espetáculo de
acrobacia. Acomodação no hotel.

3º DIA: PEQUIM
Café da manhã. Excursão de dia completo incluindo a Grande
Muralha e o Palácio de Verão. Almoço em restaurante local.
De reresso, visitaremos o taller de cloiseonne e posteriormente
desfrutaremos de um jantar típico onde degustaremos o pato
laqueado. Neste dia embarcaremos em um ônibus para conhecer o “Ninho dos Pássaros” e o centro olímpico de natação,
conhecido como o “cubo de água” (sem entrada). Acomodação no hotel.

4º DIA: PEQUIM / XIAN (TREM BALA)
Café da manhã. Na hora indicada, traslado a estação para embarcar no famoso trem de alta velocidade com destino à Xian
(duração do trajeto aproximadamente 5 horas e meia), chegada
à Xian, capital de 11 dinastias que se destaca por ter sido o
ponto de partida da milenária “Roda de Seda”. (Possibilidade
de realizar este trajeto por avião. Ver suplemento indicado mais
abaixo). Chegada, traslado e Acomodação no hotel.

5º DIA: XIAN
Café da manhã. Hoje visitaremos o famoso Museu dos Guerreiros e Corceles de Terracota do Mausoléo de Qin Shi Huang.
Almoço. Pela tarde visitaremos o Pagode pequeno de Oca
Selvagem (subida não incluida) e passaremos de ônibus pela

muralha da antiga cidade (entrada não incluida), que servia
de proteção frente aos ataques das tribos barbáras do oeste.
Acomodação no hotel.

6º DIA: XIAN / GUILIN (AÉREO INCLUÍDO)
Café da manhã. Na hora apropriada traslado ao aeroporto
para sair em vôo doméstico com destino a Guilin, situada junto
ao rio Lijing considerada “A melhor paisagem abaixo do céu”.
Chegada. Traslado ao hotel. Acomodação no hotel.

7º DIA: GUILIN
Café da manhã. Durante a estadia em Guilin realizaremos
um impressionante cruzeiro pelo rio Li. Desfrutando de um
Almoço à bordo. Pela tarde, chegaremos ao povoado de Yangshuo, desfrutando sua rua. Visitaremos a Caverna da Flauta
de Canã. Volta em ônibus até a cidade. Acomodação no hotel.

8º DIA: GUILIN / XANGAI (AÉREO INCLUÍDO)
Café da manhã. Pela manhã traslado à Xangai, o grande centro comercial, industrial e cultural da China. Acomodação no
hotel.

9º DIA: XANGAI

SI

O TOUR INCLUI

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto com assistência.
• Voos domésticos Xian/Guilin/Xangai/Hong Kong
• Trem de alta velocidade Pequim/Xian em classe turista.
• 11 noites de Acomodação nos hotéis indicados ou similares.
• 1 jantar de pato laqueado.
• Café da manhã americano diário.
• Almoços indicados no programa (inclui o primeiro copo de
refresco nas refeições).
• Visitas indicadas no programa com guia falando espanhol.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

O TOUR NÃO INCLUI

NO

• Bebidas, gorjetas (Sugerido 5$ para o guia e 3$ para o chofer,
por dia) ou outros serviços não mencionados como incluídos.
• Taxas de aeroporto.

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares
Pequim

Café da manhã. Começaremos a visita da cidade com o Templo
do Budá de Jade, o Jardim Yuyuan, o Malecón e a rua Naking.
Tarde livre para terminar de conhecer a cidade ou realizar compras. Acomodação no hotel.

10º DIA: XANGAI / HONG KONG (AÉREO
INCLUÍDO)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar em vôo
com destino a Hong Kong. Chegada. Traslado ao hotel e Acomodação no hotel.

11º DIA: HONG KONG
Café da manhã. Saída para realizar a visita da cidade que inclui
o Distrito Wanchai, a Bahia Repulse, o Pico Vitória e o Porto de
Aberdeen. Acomodação no hotel.

12º DIA: HONG KONG
Café da manhã. Na hora indicada traslado ao aeroporto para
embarcar em vôo até a cidade de origem.

International Beijing / Kuntai Royal Beijing/ New
Otani Changfugong (5*)
Xian
Howard Johnson Ginwa Xian / Gran Noble Xian (5*)
Guilin
Sheraton Guilin (5*)
Xangai
Pullman Xangai Jin’an / Guoman Xangai/ Eton
Xangai (5*)
Hong Kong Park / Kimberley (4*)

$

Preço por pessoa em $ USA
em apartamento DUPLO
Tour 12 dias: Pequim / Hong Kong
De 13 Março 2017 a 29 Maio 2017

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

3.340
1.110

De 01 Junho 2017 a 17 Agosto 2017

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

3.295
990

De 21 Agosto 2017 a 13 Novembro 2017

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

3.495
1.340

De 20 Novembro 2017 a 12 Março 2018

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

3.260
990

Suplemento Saídas de 12/ 15/ 19/ 22 FEV 2018

FESTA DA PRIMAVERA

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

795
650

Suplemento opcional
trajeto Pequim/Xian de avião no dia 04 do tour
Por pessoa NETO
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*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte condições gerais.

10 e 12 DIAS

Maravilhas da China
e extensão à Hong Kong

desde

2.650$
Pequim
Pe
eq

Xian
Xangai

CHINA
Guilin

Guangzhou

Hong Kong

HONG
HO
NG KON
ONG
ONG
VISITANDO: PEQUIM / XIAN / XANGAI / GUILIN / GUANGZHOU / HONG KONG.
Saídas 2017 / 2018
A PEQUIM: SEGUNDA
Saídas de 13 de Março 2017 a 12 de Março 2018
Saídas extras, além das Segundas,
Todas as quintas de 16 de Março a 09 de Nov. 2017

1º DIA: PEQUIM
Recepção e traslado ao hotel. Acomodação no hotel

2º DIA: PEQUIM
Café da manhã Buffet. Durante este dia realizaremos visita panorâmica da cidade incluindo: Palacio Imperial a Praça de Tian
Na Men, a Cidade Proibida e o Palácio de Verão. Almoço em
restaurante local. À noite assistiremos a um espetáculo de acrobacia. Acomodação no hotel no hotel.

3º DIA: PEQUIM
Café da manhã Buffet. Excursão de dia completo incluindo: a
Grande Muralha e Palácio de Verão. Almoço. Visitaremos também a fabrica de cloiseonne e em seguida jantar típico no qual
degustaremos o famoso pato laqueado. Neste dia realizaremos
um passeio ao “Ninho do Pássaro” e ao centro olímpico de natação conhecido como o“Cubo de Água” (entrada não incluída)
Acomodação no hotel no hotel.

4º DIA: PEQUIM / XIAN (TREM BALA)
Café da manhã buffet. Na hora indicada traslado a estação
para sair no famoso trem de alta velocidade com destino a Xian.
Chegada a capital de 11 Dinastias, onde destaca-se o ponto de
partida da milenar “Rota de Seda”. (Possibilidade de realizar este
trajeto de avião). Ver suplemento indicado mais abaixo. Chegada
e traslado. Acomodação no hotel.

5º DIA: XIAN
Café da manhã. Hoje visitaremos o famoso Museu dos Guerreiros e Corceles de Terracota do Mausoléu de Qin Shi Huang.
Almoço. Pela tarde visitaremos a Pagode pequena de Oca
Selvagem (subida não incluida) e passaremos pela Muralha
antiga da cidade em ônibus (entrada não incluida), que serve
de proteção frente aos ataques das tribos bárbaras do oeste.
Acomodação no hotel.

6º DIA: XIAN / XANGAI (AÉREO INCLUÍDO)
Café da manhã Buffet. Na hora indicada traslado ao aeroporto
para sair em vôo doméstico até Xangai, o grande centro comercial, industrial e cultural da China. Acomodação no hotel no hotel.

7º DIA: XANGAI
Café da manhã Buffet. Visita de dia completo que inclui o
magnífico Jardim Yuyuan, construído em 1557 por um oficial
da cidade chamado Yu, o Templo do Buda de Jade e o Malecón
da Cidade, um dos lugares mais espetaculares da cidade, onde
encontra-se as construções mais emblemáticas da cidade. Acomodação no hotel.

8º DIA: XANGAI / GUILIN (AÉREO INCLUÍDO)
Café da manhã Buffet. Pela manhã traslado ao aeroporto para
sair em voo rumo a Guilin, famosa cidade por suas charmosas
paisagens. Traslado ao hotel. Acomodação no hotel.

9º DIA: GUILIN / GUANGZHOU (CANTÃO) (AÉREO
INCLUÍDO)
Café da manhã Buffet. Neste dia realizaremos um cruzeiro pelo
Rio Li Jiang, que goza de uma reputação mundial por sua “soberana beleza paradisíaca”, com lindíssimas montanhas verdes,
picos com formas raras, rochas graciosas e grutas fantásticas.
Almoço estilo pic-nic a bordo. O cruzeiro terminará em Yangshuo, uma antiga aldeia às margens do Rio Li Jiang, onde teremos tempo livre para passear pela Rua Oeste que é um mercado
animado e cheio de artesanía chinesa de Yangshuo. No horário
indicado, traslado para a estação de trem e saída para Guilin em
trem de alta velocidade até a cidade de Guangzhou. Chegada em
Guangzhou, chamada “Cidade das Cabras” ou a “Cidade das
Flores”, é o mais importante porto fluvial e cidade comercial do
sul da China. Traslado ao hotel. Acomodação no hotel.

10º DIA: GUANGZHOU / HONG KONG (BARCO
INCLUÍDO)
Café da manhã Buffet. Pela manhã visitaremos a Casa Ancestral
da Família Chen, uma maravilhosa jóia arquitetônica de esculturas. Almoço. Pela tarde passeio pela Praça Huacheng onde
poderemos ver a torre Tv (entrada não incluída) e o mercado
Qingping e traslado a doca “LianHua Shan” para embarcar às
18hrs e desembarcar na doca “China Hong Kong City” de Hong
Kong às 19:50hrs (horário a confirmar). Chegada a Hong Kong,
conhecida como “a Pérola Oriental” e uma das cidades mais
potenciais da Ásia. Traslado ao hotel. Acomodação.
Para os passageiros que terminam o tour em
Cantão, opção de 10 dias:
Café da manhã Buffet. Pela manhã visitaremos o Auditório em
honra ao Dr. Sun Yat-Sen, Pai da Pátria e a Casa Ancestral da
Família Chen, uma maravilhosa jóia arquitetônica de esculturas.
Almoço com buffet e na hora oportuna translado ao aeroporto.

11º DIA: HONG KONG
Café da manhã Buffet. Visita a cidade incluindo: Porto de pescadores Aberdeen, uma próspera cidade muito conhecida por seus
magníficos restaurantes flutuantes, que só se chega de barcos e
lanchas. A Baia de Repulse, que possue uma das mais populares
e acessíveis praias de Hong Kong e o Picxo da Vitória, acima do
Monte Vitória, que se ergue a 554 metros sofre o nivel do mar e
é considerada a zona residencial maisprestígiada da Ilha. Acomodação no hotel.

12º DIA: HONG KONG

Café da manhã Buffet. Na hora oportuna traslado ao aeroporto.
SI

O TOUR INCLUI

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto com assistência.
• Voos domésticos Xian/Xangai/Guilin em classe turista.
• Trem de alta velocidade Pequim/Xian e de Gullin a Guangzhou
em classe turista.
• Bilhete de ferry de Guangzhou a Hong Kong em classe turista
na opção de 12 dias.
• Acomodação nos hotéis indicados ou similares.
• Café da manhã americano diário.
• Almoço indicado no programa.
• 1 jantar especial de pato laqueado em Beijing.
• Visitas indicadas no programa com guia falando espanhol.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte condições gerais.

O TOUR NÃO INCLUI

NO

• Bebidas, gorjetas ou outros serviços não mencionados como
incluídos.
• Taxas de aeroporto.

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares
Pequim

International / New Otani Chang Fu Gong / Kuntai
Royal Beijing (5*)
Xangai
Pullman Xangai / Guoman Xangai / Eton Xangai
(5*)
Xian
Howard Johnson Ginwa / Gran Noble (5*)
Guilin
Sheraton Guilin (5*)
Guangzhou Dongfang (5*)
Hong Kong Park / Kimberley (4*)

$

Preço por pessoa em $ USA
em apartamento DUPLO
Tour 10 dias: (Dia 01 ao 10 do tour)
De 13 Março a 29 Maio 2017

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

2.720
960

De 01 Junho a 17 Agosto 2017

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

2.650
890

De 21 Agosto a 13 Novembro 2017

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

2.750
995

De 20 Novembro 2017 a 12 Março 2018

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

2.650
890

Tour 12 dias: (Dia 01 ao 12 do tour)
De 13 Março a 29 Maio 2017

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

3.390
1.170

De 01 Junho a 17 Agosto 2017

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

3.320
1.090

De 21 Agosto a 13 Novembro 2017

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

3.420
1.195

De 20 Novembro 2017 a12 Março 2018

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

3.290
1.090

Suplemento FESTA DA PRIMAVERA

Saídas 12, 15, 19 e 22 de Fevereiro 2018
Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

670
590

Suplemento por FEIRA NO CANTÃO

Saídas de 02 a 26 de Abril 2017 e de 20 a 26 de Outubro 2017
Em apartamento DUPLO
110
Supl. Individual
90

Suplemento por FEIRA HONG KONG
Saídas de 02 a 16 de Outubro 2017

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

250
205

Suplemento opcional
trajeto Pequim/Xian de avião no dia 04 do tour
Por pessoa NETO

EXTREMO ORIENTE: China e Japão
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China e Lhasa

11 DIAS
desde

3.780$
Pequim

CHINA
Xian
Lhasa
Xangai

LH
HA
ASSA
VISITANDO: PEQUIM / XIAN / LHASA / XANGAI.
Saídas 2017
A PEQUIM: SEGUNDA E QUINTA
De 13 de Março 2017 a 13 de Novembro de 2017

1º DIA: PEQUIM
Recepção e traslado ao hotel. Acomodação no hotel.

2º DIA: PEQUIM
Café da manhã. Durante este dia realizaremos visita panorâmica da cidade incluindo: Palacio Imperial a Praça de Tian
Na Men, a Cidade Proibida e o Palácio de Verão. Almoço
em restaurante local. À noite assistiremos a um espetáculo
de acrobacia. Acomodação no hotel no hotel.

3º DIA: PEQUIM
Café da manhã. Excursão de dia completo incluindo a
Grande Muralha e o Palácio de Verão. Almoço. De regresso, visitaremos a oficina de cloiseonne. Neste dia nos
aproximaremos em ônibus para o ninho de pássaros e o
centro olímpico de natação conhecido como o “cubo de
agua” (sem entrada). Pela noite desfrutaremos de um
jantar típico onde degustaremos o “Pato Laqueado”.
Acomodação.

4º DIA: PEQUIM / XIAN (TREM BALA)
Café da manhã e na hora indicada traslado a estação para
sair no famoso trem de alta velocidade com destino a Xian
(duração do trajeto aproximadamente 5 horas e meia), chegada a Xian, capital de 11 dinastia que se destaca por ter
sido o ponto de partida da milenar “Rota de Seda”. (Possibilidade de realizar este trajeto de avião. Ver suplemento
indicado mais abaixo). Chegada, traslado e Acomodação no
hotel.

tístico e histórico. Almoço em restaurante local. Pela tarde
visitaremos o Monastério Sera, 2Km ao norte de Lhasa. O
complexo de edifícios do Monastério Sera nos apresenta
majestosamente um caminho que nos leva as suas portas.
Construído sobre um terrano elevado, parece o guardião de
toda cidade. Erguido em 1419 por Shakya Yeshe, sua importância foi crescendo ao longo dos anos convertendo-se
em um importante centro educativo. Acomodação no hotel.

8º DIA: LHASA
Café da manhã e visita do Monastério Jokhang, o principal templo de Lhasa (século VII), que abriga a estátua do
Budá mais venerada pelos tibetanos. Também poderemos
visitar o Pakó (mercado Barkhor), o bazar que se extende
aos arredores de Jokan onde podemos comprar típicos
objetos religiosos e folclóricos. Almoço em restaurante
local e continuação da visita com um passeio por Norbulingkha, antiga residência de verão dos Tala Lama, hoje
convertida no Parque público com edifícios de grande beleza e esquisita decoração. Acomodação no hotel.

9º DIA: LHASA / XANGAI (AÉREO INCLUÍDO)
Café da manhã e traslado ao aeroporto para sair em vôo
até Xangai (vôo direto ou em conexão a Chengdu). Chegada a Xangai, traslado ao hotel. Acomodação no hotel.

Café da manhã visita da cidade com o Jardim Yuyuan no
bairro antigo, Templo de Buda de Jade e o Malecón da
cidade. Tarde
livre. Acomodação no hotel.

6º DIA: XIAN / LHASA (AÉREO INCLUÍDO)
Café da manhã e na hora oportuna traslado ao aeroporto para
sair em vôo destino Lhasa. Chegada e traslado. Acomodação
no hotel.

7º DIA: LHASA
Café da manhã e saída para visitar o Palácio Potala.
Imponente construção sob a colina Mápori, que domina
o amplo vale do Lhasa. Residência dos Tale Lama (Dalai
Lama) desde o século XVII. Compreende um total de mil habitações e salas com numerosos objetos de grande valor ar48

EXTREMO ORIENTE: China e Japão

O TOUR INCLUI

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto com assistência.
• Voos domésticos Xian/Lhasa/Xangai
• Trem de alta velocidade Pequim/Xian em classe turista.
• 10 noites de Acomodação nos hotéis indicados ou similares.
• Café da manhã americano diário.
• Almoços indicados no programa (inclui o primeiro copo de
refresco nas refeições).
• 1 jantar especial de pato laqueado em Beijing.
• Visitas indicadas no programa com guia falando espanhol,
embora seja possível no Tibet que alguma das visitas seja com
guia em inglês.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

O TOUR NÃO INCLUI

NO

• Bebidas, gorjetas (Sugerido 5$ para o guia e 3$ para o chofer,
por dia) ou outros serviços não mencionados como incluídos.
• Taxas de aeroporto.

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares
Pequim
Xian
Lhasa
Xangai

10º DIA: XANGAI
$

International Beijing / Kuntai Royal Beijing/ New Otani
Changfugong (5*)
Howard Johnson Ginwa Xian / Gran Noble Xian (5*)
Tsedang Lhasa / Jardin Secret / Brahmaputra Grand (4*)
Pullman Xangai Jin’an / Guoman Xangai/ Eton Xangai
(5*)

Preço por pessoa em $ USA
em apartamento DUPLO
Tour 11 dias: Pequim / Xangai
De 13 Março a 29 Maio 2017

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

11º DIA: XANGAI
Café da manhã e na hora oportuna traslado ao aeroporto.

5º DIA: XIAN
Café da manhã. Hoje visitaremos o famoso Museu dos
Guerreiros e Corceles de Terracota do Mausoléu de Qin Shi
Huang. Almoço. Pela tarde visitaremos a Pagode pequena
de Oca Selvagem (subida não incluida) e passaremos pela
Muralha antiga da cidade em ônibus (entrada não incluida),
que serve de proteção frente aos ataques das tribos bárbaras do oeste. Acomodação no hotel.

SI

3.860
1.090

De 01 Junho a 17 Agosto 2017

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

Nota importante:

3.780
995

De 21 Agosto a 13 Novembro 2017

• É essencial conseguir permisão de entrada para poder
viajar ao Tíbet, o qual já temos incluído em nosso preço
para os passageiros que viajam com visto turismo (TIPO
L) a China, porém pedimos que nos facilitem também os
seguintes dados com 20 dias antes da chegada a China:
cópia de passaporte e a profissão dos passageiros.

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

3.860
1.090

Suplemento opcional
trajeto Pequim/Xian de avião no dia 04 do tour
Por pessoa NETO

140

• Os passageiros com passaporte diplomático, de profissão
jornalista, administrador do governo são encarregados de
organizar o Foreign Affairs Office of Tíbet Government.
• O Palácio de Potala tem um número máximo de pessoas
por dia para visita-lo, por isso não podemos garantir a data
ou dia da visita em sua estadia em Lhasa.
• Os veículos em Lhasa não tem ar condicionado.

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte condições gerais.

China e Tibet
ao completo

15 DIAS
desde

5.050$
Pequim

CHINA
Xian
Lhasa
Tsedang

Shigatse

Xangai

Gyantse

TIIBE
BET
VISITANDO: PEQUIM / XIAN / LHASA / TSEDANG / GYANTSE / SHIGATSE / XANGAI.
Saídas 2017
A PEQUIM: SEGUNDA E QUINTA
De 13 de Março 2017 a 13 de Novembro de 2017

1º DIA: PEQUIM

Recepção e traslado ao hotel. Acomodação no hotel.

2º DIA: PEQUIM

Café da manhã. Durante este dia realizaremos visita panorâmica da cidade incluindo: a Praça de Tian Na Men, a Cidade
Proibida e o Palácio de Verão. Almoço em restaurante
local. À noite assistiremos a um espetáculo de acrobacia.
Acomodação no hotel no hotel.

8º DIA: LHASA

Café da manhã e visita do Monastério Jokhang, o templo
principal de Lhasa (século VII), sempre cheio de peregrinos,
abriga o Jowo Rinpoche, a estátua de Buda mais venerada
pelos tibetanos. Também se poderá visitar o Pakó (Mercado
Barkhor), bazar que se extende ao redor de Jokan, com
tendas aonde se podem comprar todos os tipos de objetos
típicos, religiosos e folclóricos. Almoço em restaurante local
e continuação da visita com um passeio pela Norbulingkha,
antiga residencia de verão dos Tale Lama, hoje convertida
em Parque público de grande beleza. Acomodação no hotel.

9º DIA: LHASA / TSEDANG

Café da manhã. Excursão de dia completo incluindo a
Grande Muralha e o Palácio de Verão. Almoço. De regresso, visitaremos a oficina de cloiseonne. Neste dia nos
aproximaremos em ônibus para o ninho de pássaros e o
centro olímpico de natação conhecido como o “cubo de
agua” (sem entrada). Pela noite desfrutaremos de um
jantar típico onde degustaremos o “Pato Laqueado”.
Acomodação.

Café da manhã e saída para Tsedang, a 170km ao sudeste
de Lhasa, no Vale de Yarlung, as margem do Rio Tsango
(Brahmaputra), berço da civilização tibetana. Visita do Monastério Samye, aonde o budismo se isntaurou como religião
do estado. Além de sua importânica histórica, trata-se de
uma jóia arquitetônica, com influências chinezas, indianas e
locais. Almoço tipo piquiniqui no período da tarde. Após
isso visitaremos o Palácio de Yumbilakhang, o primeiro palácio e único dos edifícios mais antigos do Tibet. Situado em
um pequeno cume ao leste do Rio Yarlong e supostamente
construído por seguidores da religião tibetano No século II.
Acomodação no hotel.

4º DIA: PEQUIM / XIAN (TREM BALA)

10º DIA: TSEDANG / GYANTSE

3º DIA: PEQUIM

Café da manhã e na hora indicada traslado a estação para
sair no famoso trem de alta velocidade com destino a Xian
(duração do trajeto aproximadamente 5 horas e meia), chegada a Xian, capital de 11 dinastia que se destaca por ter
sido o ponto de partida da milenar “Rota de Seda”. (Possibilidade de realizar este trajeto de avião. Ver suplemento
indicado mais abaixo). Chegada, traslado e Acomodação
no hotel.

5º DIA: XIAN

Café da manhã. Café da manhã e saída para Gyantse,
passando pelo Lago Yangdork, assim como pelo pasos de
Kampa e Kao, onde a estada margeia um glaciar. Estes
passos estão a mais de 5.000 m de altura. Neste trecho,
a estrada passa pelas margens do Lago Yaygarok, um dos
mais belos do centro do Tibet. Almoço pela parte chegada a Gyantse onde visitamos o monastério de Perknor.
Acomodação no hotel.

11º DIA: GYANTSE / SHIGATSE

Café da manhã. Hoje visitaremos o famoso Museu dos Guerreiros e Corceles de Terracota do Mausoléu de Qin Shi Huang.
Almoço. Pela tarde visitaremos a Pagode pequena de Oca
Selvagem (subida não incluida) e passaremos pela Muralha
antiga da cidade em ônibus (entrada não incluida), que serve
de proteção frente aos ataques das tribos bárbaras do oeste.
Acomodação no hotel.

Café da manhã e saída até Shigatse (3.900 metros de
altura). Visita do Monastério Tashilhumpo, residência dos
Panchen Lama, com seus vários templos. Almoço em
restaruante local e visita dos gigantescos e ricos sítios funerários aonde se conservam os corpos embalsamados dos
Pache Lama. Acomodação no hotel.

6º DIA: XIAN / LHASA (AÉREO INCLUÍDO)

Café da manhã e na hora oportuna o traslado ao aeroporto
para sair em vôo com destino Lhasa. Chegada e traslado ao
Hotel. Acomodação no hotel.

Café da manhã e saída até Lhasa. Nesta rota teremos o
Almoço em restaurante local e visita de um povoado local
para conhecer a Oficina Artesanal de Incenso. Acomodação
no hotel.

7º DIA: LHASA

13º DIA: LHASA / XANGAI (AÉREO INCLUÍDO)

Café da manhã e saída para visitar o Palácio Potala. Imponente cosntrução sobre a colina Máropi, que domina
o amplo vale de Lhasa. Residência dos Tale Lama (Dalai
Lama) desde o século XVII. Resume-se num total que quase
mil salas com um grande valor artístico e histórico. Almoço no restaurante local. Pela tarde visitaremos o Mosteiro Sera, a só 2 kilômetros ao norte de Lhasa. O compelxo
de edifícios do mosteiro de Sera lindamente enquanto caminhamos pela estrada de terra em direção as suas portas.
Erguido em 1419 por Shakya Yeshe, sua importância foi
crescendo com os anos, tornando-se um importante centro
educativo. Acomodação no hotel.

12º DIA: SHIGATSE / LHASA

Café da manhã a na hora oportuna traslado ao aeroporto
para sair em vòo com destino a Xangai. Chegada e traslado
ao Hotel. Acomodação no hotel.

14º DIA: XANGAI

Café da manhã e visita da cidade com o Jardim Yuyuan no
bairro antigo, Tremplo de Buda de Jade e a Orla da Cidade.
Tarde livre. Acomodação no hotel.

15º DIA: XANGAI

Café da manhã e na hora oportuna traslado ao aeroporto.

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte condições gerais.

Nota importante:
• É essencial conseguir permisão de entrada para poder viajar
ao Tíbet, o qual já temos incluído em nosso preço para os passageiros que viajam com visto turismo (TIPO L) a China, porém
pedimos que nos facilitem também os seguintes dados com
20 dias antes da chegada a China: cópia de passaporte e a
profissão dos passageiros.
• Os passageiros com passaporte diplomático, de profissão
jornalista, administrador do governo são encarregados de organizar o Foreign Affairs Office of Tíbet Government.
• O Palácio de Potala tem um número máximo de pessoas por
dia para visita-lo, por isso não podemos garantir a data ou dia
da visita em sua estadia em Lhasa.
• Os veículos em Lhasa não tem ar condicionado.

SI

O TOUR INCLUI

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto com assistência.
• Voos domésticos Xian/Lhasa/Xangai.
• Trem de alta velocidade Pequim/Xian em classe turista.
• 14 noites de Acomodação nos hotéis indicados ou similares.
• Café da manhã americano diário.
• Almoços indicados no programa (inclui o primeiro copo de
refresco nas refeições).
• 1 jantar especial de pato laqueado em Beijing.
• Visitas indicadas no programa com guia falando espanhol,
embora seja possível no Tibet que alguma das visitas seja com
guia em inglês.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

O TOUR NÃO INCLUI

NO

• Bebidas, gorjetas (Sugerido 5$ para o guia e 3$ para o chofer,
por dia) ou outros serviços não mencionados como incluídos.
• Taxas de aeroporto.

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares
Pequim
Xian
Lhasa
Tsedang
Gyantse
Shigatse
Xangai

$

International Beijing /Kuntai Royal Beijing / New Otani
Changfugong (5*)
Howard Johnson Ginwa Xian / Gran Noble Xian (5*)
Tsedang Lhasa / Jardin Secret / Brahmaputra Grand (4*)
Tsedang Hotel (4*)
Gyantse Hotel (3*)
Hotel Shigatse / Shigatse Manasorawa (3*)
Pullman Xangai Jin’an / Guoman Xangai/ Eton Xangai
(5*)

Preço por pessoa em $ USA

em apartamento DUPLO
Tour 15 dias: Pequim / Xangai
De 13 Março a 29 Maio 2017

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

5.160
1.640

De 01 Junho a 17 Agosto 2017

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

5.050
1.580

De 21 Agosto a 13 Novembro 2017

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

5.160
1.640

Suplemento opcional
trajeto Pequim/Xian de avião no dia 04 do tour
Por pessoa NETO

EXTREMO ORIENTE: China e Japão
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China mágica e
cruzeiro pelo rio Yangtze

11 DIAS

2.930$

desde

Pequim

CHINA
Xian

Chongqing

Yichang

Xangai

CH
C
HIN
NA
VISITANDO: PEQUIM / XIAN / CHONGQING / CRUCERO YANGTZE / YICHANG / XANGAI / SUZHOU.
Saídas 2017
A PEQUIM: SEGUNDA

nifica “Fortaleza do Tesouro Pedra” localizado em Zhong,
situado ao sul do rio Yangtze. Pensão completa e Acomodação a bordo.

Saídas desde 03 de Abril a 23 de Outubro 2017

1º DIA - Segunda: PEQUIM
Recepção e traslado ao hotel. Acomodação no hotel.

2º DIA - Terça: PEQUIM
Café da manhã Buffet. Neste dia visitaremos o Palácio
Imperial, conhecido como “A Cidade Proibida”, a Praça
Tian An Men, uma das maiores do mundo e o Palácio de
Verão que era o jardim de verão para os membros da casa
imperial da Dinastia Qing. Almoço. Acomodação no hotel.

3º DIA - Quarta: PEQUIM
Café da manhã Buffet. Café da manhã. Excursão de dia completo incluindo a Grande Muralha e o Palácio de Verão. Almoço. De regresso, visitaremos a oficina de cloiseonne. Neste
dia nos aproximaremos em ônibus para o ninho de pássaros
e o centro olímpico de natação conhecido como o “cubo de
agua” (sem entrada). Pela noite desfrutaremos de um jantar
típico onde degustaremos o “Pato Laqueado”. Acomodação.

4º DIA - Quinta: PEQUIM / XIAN (TREM BALA)
Café da manhã Buffet. Visita do famoso Templo do Céu,
onde os imperadores das dinastias Ming e Qing ofereceram
sacrifícios ao céu e rezavam por boas colleitos. Na hora indicada traslado a estação para sair no famoso trem de alta
velocidade com destino a Xian (duração do trajeto aproximadamente 5 horas e meia), chegada a Xian, capital das
11 Dinastias que se destaca por ter sido ponto de partida
milenar da “Rota de Seda”. Possibilidade de realizar este
trajeto por avião. Ver suplemento indicado mais abaixo.
Chegada, traslado e acomodação no hotel.

5º DIA - Sexta: XIAN

8º DIA - Segunda: CRUZEIRO AS GARGANTAS
DE YANGTZE
Café da manhã Buffet. Pela manhã visita as Gargantas:
Qutangxia (8km) e Wuxi (45km). Pela tarde, chegada da
Badong, onde tomaremos umas barcas para passeio pela
corrente do Rio Shennv, A noite, passaremos pelo gigantesco dique das Três Gargantas atés das eclusas de cinco
níveis. Pensão completa e Acomodação a bordo.

9º DIA - Terça: CRUZEIRO / YICHANG /
XANGAI (AÉREO INCLUÍDO)
Café da manhã Buffet. Pela manhã visita ao mundialmente
famoso e enorme trabalho hidráulico dos três desfiladeiros
para, em seguida, continuar a navegação pela Garganta
Xilingxia (76 km). Desembracar em Yichang no meio do dia.
Na parte da tarde, traslado para o aeroporto de Yichang
para o vôo para Xangai, uma cidade portuária diretamente
subordinada ao poder central com mais de 16 milhões de
habitantes. É o maior porto, centro comercial e a metrópole
mais internacional da China. Traslado para o hotel . Acomodação no hotel

Café da manhã Buffet. Traslado ao aeroporto para vôo
até Chongqing. Chegada e visita panorâmica da cidade
e traslado ao porto para embarcar no Cruzeiro “Century
Legend”, um dos melhores barcos do Rio Yangtze, inaugurado no ano 2013. Jantar de comida chinesa a bordo.
Acomodação no hotel a bordo.

7º DIA - Domingo: CRUZEIRO AS GARGANTAS
DE YANGTZE
Café da manhã Buffet. Pela manhã cruzeiro pelo Rio Yangtze. A tarde, excursão ao povoado Sho Bao Shai, que sig50
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• Bebidas, gorjetas ou outros serviços não mencionados como
incluídos.
• Gorjetas a bordo (Aprox. 25$ Por pessoa) com pagamento
direto no barco.
• Taxas de aeroporto.

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares

Café da manhã Buffet. Passeio de dia completo que inclui
uma visita ao Jardim Yuyuan, construído em 1557 por um
oficial da cidade chamado Yu, o Templo de Buda de Jade
e o calçadão, um dos mais espectaculares locais da cidade
onde você vai encontrar os edifícios mais emblemáticos.
Almoço. Acomodações.

Xian
Barco
Xangai

$

Café da manhã Buffet. Na hora oportuna traslado ao aeroporto.

O TOUR NÃO INCLUI

NO

Pequim

11º DIA - Quinta: XANGAI

O TOUR INCLUI

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto com assistência.
• Voos domésticos Pequim/Xian/Chongqing e desde Yichang a
Xangai em classe turista.
• Trem de alta velocidade Pequim/Xian em classe turista.
• Bilhete de trem desde Xangai a Suzhou e regresso em classe
turista para fazer a visita de Suzhou.
• Acomodação nos hotéis indicados ou similares.
• Café da manhã americano diário.
• Almoço indicado no programa.
• 1 jantar especial de pato laqueado em Beijing.
• Visitas indicadas no programa com guia falando espanhol.
• Em Chongqing, o cruzeiro pelo Rio Yangtze e Yichang, será
oferecido guias locais falando inglês, no resto da viagem guias
locais falando espanhol. Em caso de ter mais de 10 pessoas
falando espanhol, haverá um guia falando espanhol durante o
cruzeiro Rio Yangtze.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

10º DIA - Quarta: XANGAI

Café da manhã Buffet. Hoje visitaremos o famoso Museu
dos Guerreiros e Corcéis de Terracota do Mausoléu de Qin
Shi Huang. Almoço. Pela tarde visita o Grande Pagode da
Oca selvagem (subida não incluída) e a Muralha antiga da
cidade. Acomodação no hotel.

6º DIA - Sábado: XIAN / CHONGQING /
CRUZEIRO YANGTZE (AÉREO INCLUÍDO)

SI

The Great Wall Sheraton Beijing (5*) / New Otani Chang
Fu Gong (5*) / Double Tree by Hilton Beijing (5*)
Sheraton Hotel (5*)/ Sheraton Xian North City (5*) /
Branley Xian (5*)
Century Legand (5*)
Sheraton Xangai Hongkou (5*) / Renaissance Xangai
Putuo (5*) / Xangai Sunrise in the Bund (5*)

Preço por pessoa em $ USA

em apartamento DUPLO
Tour 11 dias: Pequim / Xangai
De 03 Abril a 15 Maio 2017

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

3.050
1.395

De 22 de Maio a 14 Agosto 2017

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

2.930
1.220

De 21 Agosto a 23 Outubro 2017

Nota importante:
Existem dois casos em que o barco não vai ser capaz de passar
através das comportas: Primeiro: quando estão fechados por
inundações ou por obras de manutenção. Segundo: quando se
acumulam muitos navios de mercadorias. Nestes dois casos,
quando os barcos de turismo não podem passar através das
comportas, os passageiros têm de desembarcar na manhã do
sétimo dia e tomar o ônibus para atravessar a represa enquanto
faz a visita . Em seguida, os passageiros não voltam para o
barco, e serão transportado diretamente para a cidade de Yichang. Estas alterações fora da organização da viagem serão
realizados sem aviso prévio já que são devidas as circunstâncias
em que apenas as autoridades locais decidem.

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

3.130
1.460

Suplemento opcional
trajeto Pequim/Xian de avião no dia 04 do tour
Por pessoa NETO
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*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte condições gerais.

Tentações do Japão

7 DIAS
desde

2.995$
JAPÃO

Toquio
To
Quioto

Hakone
H
k

TOQU
TO
QUIO
O
VISITANDO: TOQUIO / HAKONE / QUIOTO / NARA.
Saídas 2017 / 2018
A TOQUIO: TERÇA E SEXTA
Abril
Maio
Junho
Julio
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

2018

Janeiro
Fevereiro
Março

04, 07, 11, 14, 18, 21, 25
09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30
04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
01, 04, 18, 22, 25, 29
01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
03, 07, 14, 21, 28
05, 12, 19
09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
06, 13, 20, 23, 27, 30

1º DIA: TOQUIO
Recepção e traslado ao hotel. Acomodação no hotel.

2º DIA: TOQUIO
Café da manhã. Durante este dia realizaremos visita panorâmica da cidade incluindo, o Palácio Imperial, o Templo de
Asakusa Kannon com sua arcada comercial “Nakamise”, o
Santuário Sintoísta de Meiji e famosa zona de Ginza, onde
termina a visita. Resto do dia livre. Acomodação no hotel.

3º DIA: TOQUIO / HAKONE / TOQUIO
Café da manhã. Saída até o Parque Nacional de Hakone
com subida ao teleférico a Monte Komagatake (se o clima
permitir) se o céu estiver claro, podemos apreciar o Monte
Fuji. Em Hakone desfrutaremos do cruzeiro no Lago Ashinoko. Almoço. Regresso ao hotel. Acomodação no hotel.
NOTA: Caso o barco e o teleférico não operem por causa de
chuvas e ventos, visitaremos como alternativa o Santuário
Hakone-Jinja e Hakone Sekishoato (reconstrução de um
posto de controle em uma rodovia medieval).

4º DIA: TOQUIO / QUIOTO / NARA / QUIOTO
(TREM BALA)
Café da manhã Traslado a estação de trem para sair a

Quioto. Chegada e visita a Nara, uma das cidades mais
antigas do Japão. Nara tem um grande número de relíquias
culturais, sendo o segundo destino turístico em importância depois de Quioto. Aqui se visitarão o Templo Todaiji,
a construção de madeira maior do mundo, que guardo o
grande Buda de Brozne como 16 metros de altura e 120
kilos de ouro e 430 tonelas de bronze. O Parque dos Cervos e o clorido Santuário de Kasuga. Traslado ao Hotel de
Quioto e Acomodação no hotel.

5º DIA: QUIOTO
Café da manhã. Pela manhã, visita da cidade incluindo
Templo Kinkaku-ji famoso pelo Pavilhão Dourado, Templo
Ryoan-ji, famoso pelo jardim de rochas, Templo de Sanjusangndo com mil estátuas de Kannon, deus da misericórdia.
Almoço em restaurante típico e continuação da visita no
Bairro de Gion, centro antigo de Kyoto, onde vivem a maioria das geishas de Kyoto. Acomodação no hotel.

6º DIA: QUIOTO
Café da manhã. Dia livre e possibilidade de realizar
um ***Tour opcional a HIROSHIMA e MIYAJIMA COM
ALMOÇO***, saída de Kyoto a Hiroshima por trem super-expresso, chegada a Hiroshima e começo da visita
da ilha sagrada de Miyajima e Hiroshima em trem local
para poder conhecer o Santuário Itsukushima de Shinto
famoso pela Porta “Torri” no mar, designado como
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, Parque Memorial da Paz e Museu da Bomba Atômica. Depois da
visita, continuação até a estação de Hiroshima, saída
até Kyoto por trem-expresso, chegada e traslado ao
hotel. Acomodação no hotel.

7º DIA: QUIOTO
Café da manhã. Na hora indicada traslado ao aeroporto
de Quioto para embarcar no voo com destino a cidade de
origem.
Possibilidade de terminar no aeroporto de Toquio (verificar
suplemento mais abaixo).

SI

O TOUR INCLUI

• 6 noites de Acomodação nos hotéis indicados ou similares.
• 6 caféas da manhã e 2 almoços.
• Visitas indicadas no programa com guia falando espanhol.
• Assistência (exceto traslado de saída no dia 7) e traslados em
aeroportos e hotéis segundo programa.
• Haverá ocasiões nas quais usaremos o transporte público.
• Nosso pessoal não viajará no trem bala com os passageiros,
porém haverá que vos espera na estação de Quioto.
• Trem bala de JR Nozomi (Tokyodo/Quioto) reservado em classe
turista.
• O dia 4 do tour, uma mala por pessoa será enviada à parte em
caminhão desde o hotel em Toquio até o hotel em Quioto. As
malas chegarão a Quioto na tarde do mesmo dia.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares
Cidades

Categoria Primeira

Toquio
Quioto

New Otani, Garden Tower (PS)
Quioto Tokyu. Hab Standard (PS)

$

Preço por pessoa em $ USA
em apartamento DUPLO
Tour 7 Dias: Toquio / Quioto
TEMPORADA A (Saída cor Verde)

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

3.170
1.270

TEMPORADA B (Saídas cor Azul)
Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

2.995
1.270

TEMPORADA C (Saídas cor Vermelho)
Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

3.330
1.270

Suplemento chegada no Dia 1 ao aeroporto de

Haneda (HND) em Toquio

Preço Por pessoa

80

Suplemento, saída no Dia 7 desde
o aeroporto de Narita em Toquio
Inclui Trem Super-Expresso de JR “NOZOMI” em classe turista desde
Quioto a Shinagawa em Toquio e “Narita Express” desde Shinagawa
até o aeroporto de Narita e assistência para os traslados desde o hotel
de Quioto a estação de Quioto (não inclui assistência na troca do trem
em Shinagawa).
Preço Por pessoa
550

Suplemento opcional Hiroshima
Preço Por pessoa

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte condições gerais.
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Japão Imperial - 1

7 DIAS
Inclui trem rápido
segundo itinerário

desde

2.640$
JAPÃO
Toquio
Hakone
Quioto
Osaka
Osak
Osa

H KO
HA
KONE
NEE
VISITANDO: OSAKA / NARA / QUIOTO / HAKONE / TOQUIO.
Saídas 2017 / 2018
A OSAKA: TERÇA
Abril
Maio
Junho
Julio
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

2018

Janeiro
Fevereiro
Março

04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 19
16, 30
13, 27
06, 13, 20, 27

1º DIA - Terça: KANSAI (CHEGADA) OSAKA
Chegada ao aeroporto internacional de Kansai. Recepção
por um assistente falando espanhol e traslado ao hotel em
serviço regular com assistente. Acomodação no hotel.

2º DIA - Quarta: OSAKA / NARA / QUIOTO
Café da manhã e saída para visitar a cidade com guia
falando espanhol para conhecer o Castelo de Osaka, o
Observatório “Jardim Flutuante” e o Edifício Umeda Sky.
Almoço. Pela tarde visita de Nara para conhecer o Templo de Todaiji com seu enorme Budá, o Parque dos Cervos
Sagrados e o Santuário Shintoísta de Kasuga. Depois da
visita, saída até Quioto. Chegada e Acomodação no hotel
no hotel.

3º DIA - Quinta: QUIOTO
Café da manhã e visita da antiga capital Quioto para conhecer o Castelo de Nijo, o Templo de Kinkakuji (Pavilhão
Dourado) e o Santuário Shintoista de Heian. Almoço.
Tarde livre. Acomodação no hotel no hotel.

4º DIA - Sexta: QUIOTO / HAKONE
Café da manhã e traslado a estação de Quioto em metrô
com assistente falando espanhol. Saída de Quioto até
Odawara em trem bala de JR “Hikari 462” sem assitente.
Chegada a Odawara e recepção de guia falando espanhol.
Começa a excursão do Parque Nacional de Hakone com
guia falando espanhol para conhecer o Vale Inferno de
Owakudani, o Lago Ashi com mini-cruzeiro(*) e o Teleférico no Monte Komagateke (o Teleférico desde Sounzan até
Owakudani) (*) para desfrutar de uma visita panorâmica
de Hakone e Monte Fuji. Almoço em restaurante local.
Depois da visita, traslado ao hotel. jantar e Acomodação
no hotel. *Nota: Dependendo das condições climáticas, o
mini-cruzeiro e a subida ao teleférico podem ser substítuidos por outras excursões. A respeito da vista panorâmica
do Monte Fuji também dependerá da m tereologia.
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5º DIA - Sábado: HAKONE / TOQUIO
Café da manhã no hotel/Ryokan e saída até Toquio pela
rodovia. Chegada a Toquio e começo da visita com guia
falando espanhol para conhecer o Santuário Shintoista de
Meij, a Torre de Toquio, o Templo Asakusa Kannon com sua
arcada comercial de Nakamise. Almoço em restaurante
local e regresso ao hotel. Acomodação no hotel.

$

Preço por pessoa em $ USA
em apartamento DUPLO
Tour 7 dias: Osaka / Toquio
Categoria Turista Superior
TEMPORADA A (Saída cor Verde)

2.640
750

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual
TEMPORADA B (Saídas Cor Azul)

6º DIA - Domingo: TOQUIO
Café da manhã e dia livre para suas atividades pessoais.
Acomodação no hotel.

2.740
800

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual
TEMPORADA C (Saídas Cor Vermelho)

7º DIA - Segunda: TOQUIO

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

Café da manhã e na hora apropriada traslado ao aeroporto
internacional de Narita em serviço regular com assistente
falando espanhol.

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

2.930
870

TEMPORADA D (Saídas Cor Laranja)

3.040
900

Categoria Primeira

SI

TEMPORADA A (Saída cor Verde)

O TOUR INCLUI

3.150
1.030

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

• 6 ou 9 noites de acomodação nos hotéis indicados ou similares em
regime de acomodação e café da manhã.
• 5 almoços e 2 jantares segundo programa (Tour de 10 dias).
• 4 almoços e 1 jantar segundo programa (Tour de 07 dias).
• Visitas indicadas no programa com guia falando espanhol.
• Assistência e traslados nos aeroportos e hotéis segundo programa.
• Trem rápido em classe turista segundo itinerário.
• Haverá ocasiões nas quais usaremos o transporte público.
• No 5 dia (Tour de 10 dias) e no 4 dia (Tour de 7 dias) as malas
serão enviadas à parte desde Quioto até Toquio. Por isso sugerimos preparar uma bolsa a parte com equipamentos de mão.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

TEMPORADA B (Saídas Cor Azul)

3.350
1.110

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual
TEMPORADA C (Saídas Cor Vermelho)

3.680
1.390

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual
TEMPORADA D (Saídas Cor Laranja)

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

3.790
1.450

Suplemento acomodação em Ryokan em Hakone
Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares

130
110

Categoria Luxo

COMUM PARA TOUR DE 7 E 10 DIAS

Categoria Turista Superior
Rihga Nakanoshima Inn
Osaka
New Miyako
Quioto
Takayama Green Hotel Main / Hide Plaza East Wing
Hakone Hakone Sengokuhara Prince (Estandard)
Shinjuku Washinton Hotel (Estándar)
Toquio

Categoria Primeira
New Otani Osaka
Osaka
Nikko Princess
Quioto
Takayama Green Hotel Tenryo-kaku / Assicia Resort / Hida Plaza
Hakone South Wing
Hakone Sengokuhara Prince (Superior)
Toquio
Hyatt Regency Toquio

TEMPORADA A (Saída cor Verde)

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

3.490
1.280

TEMPORADA B (Saídas Cor Azul)

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

3.595
1.370

TEMPORADA C (Saídas Cor Vermelho)

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

3.930
1.695

TEMPORADA D (Saídas Cor Laranja)

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

4.060
1.770

Categoria Luxo
New Otani Osaka (Superior)
Osaka
Nikko Princess (Executive)
Quioto
Takayama Green Hotel (Premium)/Assicia Resort
Hakone Ryokan Setsugetsuka (Hab tipica Japonesa)
Hyatt regency Toquio (Superior)
Toquio
Nota: Em categoria luxo, já inclui acomodação em Hakone em Ryokan
(Acomodação típica japonesa) e em categoria primeira, é possível ter este
tipo de acomodação com suplemento indicado. Na categoria turista, não
é possível incluir este tipo de acomodação.

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte condições gerais.

Japão Imperial - 2

10 DIAS
Inclui trem rápido
segundo itinerário

desde

3.650$
JAPÃO
Toquio

Shirakawago

Hakone

Quioto
Osak
Osa
Osaka

TTO
OQ
QU
UIO
IO
VISITANDO: OSAKA / NARA / QUIOTO / NAGOYA / MAGOME / TSUMAGO / TAKAYAMA / SHIRAKAWAGO / HAKONE / TOQUIO.
(shinkansen) de JR “Nozomi”. Chegada a Nagoya e saída pela
antiga rodovia Nakasendo para visita dos povoados de Posta,
A OSAKA: TERÇA, QUARTA E SEXTA
Magome (com passeio a pé) e Tsumago, onde visitaremos
Abril
04, 05, 07, 08*, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 25, 26
“Waki Homjin”(antiga hospedaria dos samurais). Saída até
Maio
02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31
Takayama pela rodovia. Chegada a Takayama onde comeJunho
06, 07, 13, 14, 20, 21, 27, 28
çamos a visita da cidade para conhecer a rua de Kami-SanJulio
04, 05, 07, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 25, 26, 28
Agosto
01, 02, 04, 08, 09, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 29, 30 nomachi e teremos a oportunidade de provar um sake local.
Depois da visita, traslado ao seu hotel. jantar típico japonês
Setembro
01, 05, 06, 08, 12, 13, 15, 19, 20, 22, 26, 27, 29
Outubro
03, 04, 06, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31
no hotel. Acomodação no hotel.

Saídas 2017 / 2018

Novembro
Dezembro

2018

Janeiro
Fevereiro
Março

01, 07, 14, 21, 28
05, 19

6º DIA: TAKAYAMA / SHIRAKAWAGO / NAGOYA / HAKONE

16, 30
13, 27
06, 13, 20, 21, 23, 27, 28, 30

*Saída especial no sábado no dia 8 de abril.

1º DIA: KANSAI (CHEGADA) OSAKA
Chegada ao aeroporto internacional de Kansai. Recepção
por um assistente falando espanhol e traslado ao hotel em
serviço regular com assistente. Acomodação no hotel.

2º DIA: OSAKA / NARA / QUIOTO
Café da manhã e saída para visitar a cidade com guia falando espanhol para conhecer o Castelo de Osaka, o Observatório “Jardim Flutuante” e o Edifício Umeda Sky. Almoço.
Pela tarde visita de Nara para conhecer o Templo de Todaiji
com seu enorme Budá, o Parque dos Cervos Sagrados e o
Santuário Shintoísta de Kasuga. Depois da visita, saída até
Quioto. Chegada e Acomodação no hotel no hotel.

3º DIA: QUIOTO
Café da manhã e visita da antiga capital Quioto para conhecer o Castelo de Nijo, o Templo de Kinkakuji (Pavilhão Dourado) e o Santuário Shintoista de Heian. Almoço. Tarde
livre. Acomodação no hotel no hotel.

4º DIA: QUIOTO
Café da manhã no hotel e dia livre para suas atividades
pessoais. Recomendamos efetuar uma visita opcional a HIROSHIMA E MIYAJIMA, que começa com traslado a estação
de Quioto a pé com guia e saída até Hiroshima em trem
bala (shinkansen) de JR “Nozomi”, classe turista. Chegada
a Hiroshima e começa a visita de Hiroshima e Miyajima
em transporte público com guia falando espanhol para
conhecer o Parque Comemorativo da Paz com o museu,
a Cúpula da Bomba Atômica e o Santuário Shintoísta de
Itsukushima em Miyajima. Almoço restaurante local incluído. Depois da visita, regresso a estação de Hiroshima
e saída até Quioto em trem bala (shinkansen) de JR “Nozomi”, classe turista. Chegada a Quioto e fim do tour na
estação de Quioto. Acomodação no hotel.

5º DIA: QUIOTO / NAGOYA
MAGOME / TSUMAGO / TAKAYAMA

/

$

Preço por pessoa em $ USA
em apartamento DUPLO
Tour 10 dias: Osaka / Toquio
Categoria Turista Superior
TEMPORADA A (Saída cor Verde)

3.650
920

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual
TEMPORADA B (Saídas Cor Azul)

3.870
980

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual
TEMPORADA C (Saídas Cor Vermelho)

Café da manhã e saída até Shirakawago onde visitaremos está localica que é Patrimônio da Humanidade pela
UNESCO. Conheceremos uma das casas mais tradicionais de
“Gasshozukuri”. Almoço em restaurante local e traslado
a estação de Nagoya e saída até Odawara em trem bala
(shinkansen) de JR. Chegada a Odawara e traslado ao hotel
em Hakone. jantar e Acomodação no hotel.

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

7º DIA: HAKONE / TOQUIO

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

4.210
1.040

TEMPORADA D (Saídas Cor Laranja)

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

4.295
1.110

Categoria Turista Primeira
TEMPORADA A (Saída cor Verde)

Café da manhã e começa a visita do Parque Nacional de
Hakone para conhecer o Vale Inferno de Owakudani, o Lago
Ashi com mini-cruzeiro e (o Teleférico desde Souzan até
Owakudani) para desfrutar da vista panorâmica de Hakone e
Monte Fuji. Almoço em restaurante local. Depois da visita,
saída até Toquio. Acomodação no hotel.

8º DIA: TOQUIO
Café da manhã e visita da cidade de Toquio para conhecer o
Santuário Shintoísta de Meiji, a Torre de Toquio e o Templo
Asakusa Kannon com sua arcada comercial de Nakamise. Almoço em restaurante local e regresso ao hotel por sua conta.
Tarde livre. Acomodação no hotel.

TEMPORADA B (Saídas Cor Azul)

10º DIA: TOQUIO
Café da manhã no hotel e na hora apropriada traslado ao
aeroporto internacional de Narita em serviço regular com
assistente falando espanhol.

4.310
1.970

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual
TEMPORADA C (Saídas Cor Vermelho)

4.690
2.090

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual
TEMPORADA D (Saídas Cor Laranja)

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

4.810
2.220

Suplemento acomodação em Ryokan em Hakone
Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

130
110

Categoria Luxo

9º DIA: TOQUIO
Café da manhã e dia livre para suas atividades pessoais.
Recomendamos excursão opcional a NIKKO, onde visitaremos o Santuário Shintoísta de Toshogu, e o Lago Chuzenji
subindo pela carreteira zig-zag (I-Ro-Ha) e a Cascata de
Kegon. Almoço em restaurante local e regresso ao seu
hotel em Toquio. Acomodação no hotel.

4.180
1.695

TEMPORADA A (Saída cor Verde)

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

5.050
1.970

TEMPORADA B (Saídas Cor Azul)

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

5.170
2.280

TEMPORADA C (Saídas Cor Vermelho)

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

5.580
2.640

TEMPORADA D (Saídas Cor Laranja)

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

5.730
2.790

O que inclui no tour e os hotéis são
comuns para os tours Japão Imperial 1 e 2

Nota: Em categoria luxo, já inclui acomodação em Hakone em Ryokan
(Acomodação típica japonesa) e em categoria primeira, é possível ter este
tipo de acomodação com suplemento indicado. Na categoria turista, não
é possível incluir este tipo de acomodação.

O TOUR INCLUI

Excursão opcional HIROSHINA e MIYAJIMA
desde Quioto com almoço

SI

Café da manhã. Saída de Quioto até Nagoya em trem bala

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares

Preço Por pessoa

610

Excursão opcional NIKKO
desde Toquio com almoço
Preço Por pessoa

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte condições gerais.

EXTREMO ORIENTE: China e Japão

260

53

Japão Nostálgico

10 DIAS
desde

3.795$
JAPÃO
Matumoto

Quioto

Toquio
Nagoyaa

NAR
NA
RA
A
VISITANDO: TOQUIO / MATSUMOTO / SHIOJIRI / TSUMAGO / NAGOYA / ISE & TOBA / QUIOTO / NARA.
Saídas 2017
A TOQUIO: TERÇA
Abril
Maio
Junho
Julio
Agosto
Setembro
Outubro

18
23
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24

Dia 1º (Terça): TOQUIO
Chegada a Toquio, traslado do aeroporto de Narita ao hotel
em serviço regular e acomodação. (Ver suplemento se a
chegada é desde o aeroporto de Haneda).

Dia 2º (Quarta): TOQUIO
Café da manhã. Durante este dia realizaremos a visita
panorâmica da cidade incluindo o Palácio Imperial (sem
entrada), o Templo de Senso-ji com sua arcada comercial
“Nakamise”, o Santuário Sintoísta de Meiji e a famosa
zona de Ginza, onde termina nossa visita. Resto do dia
livre. Acomodação no hotel.

Dia 3º (Quinta): TOQUIO
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de participar de
uma visita opcional ao Parque Nacional de Hakone com subida em teleférico ao Monte Komagatake (se as condições
metereológicas permitirem) onde poderemos apreciar o
Monte Fuji caso o céu esteja limpo. Em Hakone desfrutaremos de um cruzeiro pelo Lago Ashinoko e almoço incluído.
Regresso ao hotel. Acomodação no hotel.
NOTA: em caso de não operação do barco e teleférico por
causa de fortes chuvas e ventanias, visitaremos como alternativa o Santuário Hakone-jinja e Hakone Sekishoato (reconstrução de um posto de controle em uma rodovia medieval).

Dia 4º (Sexta): TOQUIO / MATSUMOTO
Café da manhã. Neste dia deverão preparar uma mochila
com roupa e itens indispensáveis para passarmos 1 noite
em Matsumoto. O equipamento pesado será transporte à
parte até Nagoya. Saída até a estação Shinjuku em trem
expresso Azusa. Chegada a Matsumoto e começo da nossa
visita em transporte público e/ou a pé para conhecermos o
Castelo de Matsumoto e o Museu de Arte de Matsumoto.
Almoço em restaurante típico e traslado em shutte ônibus
ao hotel localizado aos arredores da cidade. Jantar no
hotel e tempo livre para desfrutar de um banho de águas
termais oferecidas pelo hotel. Acomodação no hotel.

Dia 5º (Sábado): MATSUMOTO / SHIOJIRI /
TSUMAGO / NAGOYA
Café da manhã. Neste dia saíremos em transporte público
até Shiojiri para visitar uma bodega típica do lugar e novamente saíremos em transporte público com destino a
Tsumago para visitarmos Waki Honjin (tradicional casa do
século XIX muito bem conservada). Almoço em restau54

EXTREMO ORIENTE: China e Japão

rante típico. Traslado desde a estação Nagiso e saída em
trem expresso Wideview Shinano até Nagoya. Chegada a
estação de Nagoya desde onde vamos viajar em transporte
público ao hotel. Acomodação no hotel.

Dia 6º (Domingo): NAGOYA / ISE & TOBA /
NAGOYA
Café da manhã. Traslado a estação de Nagoya em transporte público e saída em trem expresso Kindetsu até a estação Ujiyamada para começarmos a excursão a Ise & Toba em
transporte público, onde conheceremos o Santuário Ise, Callejón Okage (com muitas tendas de lembranças), Meotoiwa
(duas rochas amarradas com uma corda que simbolizam o
casamento) e a Ilha das Pérolas Mikimoto. Almoço em
restaurante típico e traslado desde a estação de Toba para
saírmos em trem expresso até Nagoya. Chegada e traslado
ao hotel em transporte público. Acomodação no hotel.

Dia 7º (Segunda): NAGOYA / QUIOTO /
NARA / QUIOTO
Café da manhã. Traslado a estação de Nagoya em transporte público e saída em trem expresso Nozomi até Quioto.
Chegada a Quioto e saída até Nara, visitando em rota o
Santuário Fushimi Inari (com milhares de quadros “torri”
de cor vermelha), chegando a Nara visitaremos o Templo
Todai-ji (estátua do Buda colossal), o Parque de Nara (com
muitos veados). Regresso a Quioto e acomodação no hotel.

Dia 8º (Terça): QUIOTO
Café da manhã. Pela manhã, visita da cidade incluindo o
Templo Kinkaku-ji famoso pelo Pabellón Dourado, Templo
Ryoan-ji, famoso pelo jardim de rochas, Templo de Sanjusangndo com mil estátuas de Kannon, deus da misericórdia. Almoço em restaurante típico e continuação da visita
do bairro de Gion, centro antigo de Quioto, onde vivem
a maioria das geishas de Quioto. Acomodação no hotel.

O TOUR INCLUI

SI

• 9 noites de Acomodação nos hotéis indicados ou similares.
• 9 cafés da manhã, 4 Almoços e 1 jantar
• Visitas indicadas no programa com guia falando espanhol.
• Assistência (exceto traslado de saída no dia 10) e traslados em
aeroportos e hotéis segundo programa.
• Haverá ocasiões nas quais usaremos o transporte público.
• Trem bala como indicado no programa reservado em classe
turista.
• O dia 4 do tour, uma mala por pessoa será enviada à parte em
veículo desde o hotel em Toquio até o hotel em Nagoya.
• O dia 7 do tour, uma mala por pessoa será enviada à parte em
veículo desde o hotel em Nagoya até o hotel em Quioto.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares
Cidades

Categoria Primeira

Toquio
Matsumoto
Nagoya
Quioto

Keio Plaza
Shoho (Habitación al estilo Japones)
Nagoya Kanko
Rihga Royal Quioto

$

Preço por pessoa em $ USA
em apartamento DUPLO
Tour 10 Dias: Toquio / Quioto
Saídas de 18/ABR e 19/SET

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

4.125
995

Resto de Saídas
Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

3.795
800

Suplemento opcional HAKONE
Preço Por pessoa

240

Suplemento chegada no Dia 1 ao aeroporto de
Haneda (HND) em Toquio
Preço Por pessoa

80

Suplemento, saída no Dia 7 desde
o aeroporto de Narita em Toquio

Dia 9º (Quarta): QUIOTO
Café da manhã. Dia livre e possibilidade de realizar
um ***tour opcional a Hiroshima e Miyajima com almoço***, saída de Quioto a Hiroshima por trem super-expresso, chegada a Hiroshima e começo da visita a ilha
sagrada de Miyajima e Hiroshima em trem local e elétrico
para poder conhecer o Santuário Itsukushima de Shinto, famoso pela Porta “Torri” no mar, designado como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, Parque Memorial da Paz
e Museu da Bomba Atômica. Depois das visitas continuação
a estação de Hiroshima, saída até Quioto por trem-expresso,
chegada a Quioto e traslado ao hotel. Acomodação no hotel.

Inclui Trem Super-Expresso de JR “NOZOMI” em classe turista desde
Quioto a Shinagawa em Toquio e “Narita Express” desde Shinagawa até
o aeroporto de Narita e assistência para os traslados desde o hotel de
Quioto a estação de Quioto (não inclui assistência na troca do trem em
Shinagawa).
Preço Por pessoa
550

Suplemento opcional HIROSHIMA
Preço Por pessoa

700

Dia 10º (Quinta): QUIOTO
Café da manhã. Na hora indicada traslado ao aeroporto
(sem assistência) de Quioto para tomar o voo com destino
a cidade de origem.
Possibilidade de terminar no aeroporto de Toquio. (Ver
suplemento).
*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte condições gerais.

Caminho de Kumano

14 DIAS

6.160$

desde

JAPÃO
Kanazawa
Takayama
Quioto

Toquio

Osaka
Hiroshima

Kawayu Onsen

CAMI
M NHO DE KUM
UMAN
ANO
AN
VISITANDO: HIMEJI / KURASHIKI / HIROSHIMA / KOYASAN / KUMANO KODO / KAWAYU ONSEN / OSAKA /
KANAZAWA / SHIRAKAWAGO / TAKAYAMA / NAGOYA / HAKONE / TOQUIO.
Saídas 2017 / 2018
A QUIOTO: QUARTA
Março
Abril
Maio
Junho
Julio
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro

15, 22, 29
02**, 12, 19, 23**
10, 17, 24, 31
07, 21, 28
05, 12, 19, 26, 28*, 30**
04*, 06**, 16, 23, 30
06, 13, 20, 22*, 27
04, 11, 18
01, 08, 15

* Saídas especiais na Sexta * e ** Saídas especiais aos DOMINGOS **

1º DIA - Quarta: KANSAI (CHEGADA) – QUIOTO
Chegada ao aeroporto internacional de Kansai. Depois do
tramite de imigração, recepção por um assistente falando espanhol e traslado ao hotel em serviço regular com assistência.
Restante do dia livre. Acomodação no hotel no hotel.

2º DIA - Quinta: QUIOTO

Café da manhã e saída para visita da cidade com guia falando
espanhol para conhecer o Castelo de Nijo, o Templo Kinkakuji
(Pavilhão Dourado) e o Santuário Shintoísta de Heian. Almoço. Tarde livre. Acomodação no hotel no hotel.

3º DIA - Sexta: QUIOTO

Café da manhã e dia livre. Possibilidade de realizar uma visita
opcional de meio dia a Nara para conhecer o Templo Todaiji
com sua enorme imagem do budá, o parque dos cervos sagrados e o Santuário Shintoísta de Kasuga. Acomodação no hotel.

4º DIA - Sábado: QUIOTO / HIMEJI / KURASHIKI
/ HIROSHIMA

Café da manhã no hotel. Saída até Himeji em trem bala “Hikari”,
chegada e visita do Castelo de Himeji, o castelo declarado Patrimônio da Humanidade. Saída até Kurashiki pela rodovia. Almoço
em restaurante local e visita da cidade para conhecer a antiga
residência da Família Ohashi e o bairro histórico de “Bikan”. Pela
tarde saída até Hiroshima pela rodovia. Acomodação no hotel.

5º DIA - Domingo: HIROSHIMA

Café da manhã e visita da cidade e a ilha de Miyajima com
guia falando espanhol para conhecer o Parque Comemorativo
da Paz e seu museu, o Santuário Shintoísta de Itsukushima na
ilha de Miyajima famosa por sua porta voltada para o mar.
Regresso ao hotel . Acomodação no hotel.

6º DIA - Segunda: HIROSHIMA / KOYASAN

Café da manhã e traslado a estação de Hiroshima para sair
em trem bala “Nozomi” até Shin-Osaka. Chegada e saída até
Koyasan. Almoço em rota. Chegada a Koyasan e visita da
montanha sagrada com guia falando espanhol para conhecer
o Templo Kongobuji e o Mausoléu Okunoin. Contnuação ao
Monastério de Shukubo. Jantar vegetariano em Shukubo e
Acomodação no hotel.

7º DIA - Terça: KOYASAN / KUMANO KODO /
KAWAYU ONSEN
A primeira hora da manhã, podem participardos serviços religiosos do templo. Café da manhã típico japones vegetariano em
Shukubo e saída até o lugar sagrado de Kumano pela estrada com
guia falando espanhol. Chegada à Kumano e Almoço em um

restaurante local. Pela tarde, visitaremos a antiga rota de peregrinação Kumano Kodo com visita do Santuário Kumano Hongu
Taisha que é o recinto principal da peregrinação e Oyunoha (o recinto antigo do Kumano Hongu Taisha). Depois da visita traslado
ao Ryokan, jantar e Acomodação no hotel em Ryokan.

8º DIA - Quarta: KAWAYU ONSEN / SHIRAHAMA / OSAKA

Café da manhã e traslado a estação de Shirahama para sair
em trem expresso até Osaka. Chegada e visita de Osaka para
conhecer o Observatório “Jardim Flutuante” no edifício Umeda
Sky e o Bairro Dotombori. Depois da visita, traslado ao hotel e
Acomodação no hotel.

9º DIA - Quinta: OSAKA / KANAZAWA

Café da manhã no hotel e traslado a estação de Osaka para
sair em trem expresso até Kanazawa. Chegada e visita da com
guia falando espanhol para conhecer o Jardim Kenroku-en, o
Mercado de Oumicho, o Bairro Higashi Chayagaiy, o Bairro Nagamachi, onde visitaremos a antiga residência da família dos
samurais Nomura. Depois da visita, traslado ao hotel. Acomodação no hotel.
10º DIA - Sexta: KANAZAWA / SHIRAKAWAGO / TAKAYAMA
Café da manhã Café da manhã e excursão à Shirakawago
com guia falando espanhol para visitar esta cidade declarada
Patrimônio da Humanidade, para conhecer uma das casas
tradicionais de “Gassho-zukuri”. Saída até Takayama pela estrada com Almoço em rota. Pela tarde, visita da cidade para
conhecer Yatai Kaikan (Sala de Exposição das Carroças Festivas) o Takayama Jinya (edifício do antigo governo da época de
samurais) e a rua Kami-Sannomachi. Depois da visita, traslado
ao hotel. Jantar e Acomodação no hotel.

11º DIA - Sábado: TAKAYAMA / NAGOYA /
HAKONE / TOQUIO

Café da manhã e traslado a estação de Takayama a pé. Saída
de Takayama até Nagoya em trem expresso. Chegada a Nagoya
e saída até Odawara em trem bala. Chegada a Odawara e traslado a Hakone. Almoço em rota. Pela tarde, visita do Parque
Nacional de Fuji-Hakone para conhecer o Lago Ashi em um mini
cruzeiro e o Monte Komagatake subindo em teleférico (*). Depois
da visita saída até Tokio por estrada. Chegada e traslado ao hotel.
Acomodação no hotel.
*Nota: Dependendo das condições climatológicas, as visitas
podem ser substituidas por outras. Visita panorâmica do Monte
Fuji também dependerá da metereologia.

12º DIA - Domingo: TOQUIO

Café da manhã e visita da cidade de Toquiopara conhecer a
Torre de Toquio, a praça do Palácio Imperial e o Templo Asakusa
Kannon com sua arcada comercial de Nakamise. Almoço. Regresso ao hotel por sua conta. Tarde livre. Acomodação no hotel.

13º DIA - Segunda: TOQUIO

Café da manhã no hotel e dia livre para suas atividades pessoais. Recomendamos excursão opcional a Nikko, onde visitaremos o Santuário Shintoísta de Toshogu, o Lago Chuzenji
subindo pela estrada zig-zag (I-Ro-Ha) e a Cascata de Kegon.
Almoço em restaurante local e regresso ao hotel em Toquio.
Acomodação no hotel.

14º DIA - Terça: TOQUIO

Café da manhã Na hora oportuna, traslado ao aeroporto internacional de Narita em serviço regular com assistência falando
espanhol.

SI

O TOUR INCLUI

• 13 noites de acomodação nos hotéis indicados ou similares, em
regime de acomodação e café da manhã.
• 7 almoços e 3 jantares segundo programa.
• Visitas indicadas no programa com guia falando espanhol.
• Assistência e traslados nos aeroportos e hotéis segundo programa.
• Trem rápido em classe turista segundo itinerário.
• Haverá ocasiões nas quais usaremos o transporte público.
• As malas serão transportadas separadamente no trajeto: Kioto/
Hiroshima/Osaka/Toquio. Os clientes passarão sem suas malas em
Hiroshima (1 noite), Kyoasan, Kawayu Onsen, Kanazaway Takayama. Pedimos que prepare uma mala de mão para esta noite.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares
Categoria Primeira / Primeira Superior
Quioto
Hiroshima
Koyasan
Kawayu Onsen
Osaka
Kanazawa
Takayama
Toquio

Kioto Century/ New Miyako Hotel
Rigga Royal / Sheraton
Eko-in / Kumagaiji ***
Ryokan Fujiya (Hab típica japonesa)***
Sheraton Miyako / Imperial Hotel Osaka
Kanazawa Tokyu / Nikko Kanazawa/ ANA
Crowne Plaza
Hida Plaza South Wing/ Associa Takayama Resort
Grand Nikko Toquio Daiba/ Hyatt Regency Toquio

*** Em Koyasan, o Monastério de Shukubo é um lugar de oração. Os quartos não
tem comodidade de um hotel e/ou Ryokan. Por exemplo, a parede da acomodação é
de porta corrediça e o chuveiro/ducha é compartilhado, por isso não se pode garantir
privacidade.
*** Caminharemos uns 60 minutos (aprox. 4Km) pelo Kumano Kodo (ou o Caminho de
Kumano), a rota irmã do Caminho de Santiago na Espanha e Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. (Neste dia é necessário preparar roupas de manga larga e calçados
adequados para caminhada, toalhas e guarda-chuvas.
*** Poderemos desfrutar do Onsen (águas termais) no Kawayu Onsen e no Takayama.
*** No Koyasan e Kawayu Onsen, dorme em habitação estilo japonesa em solo de
Tatami ao invés de cama.

$

Preço por pessoa em $ USA
em apartamento DUPLO
Tour 14 Dias: Quioto / Toquio

Categoria Primeira / Primeira Superior
TEMPORADA A (Saída cor Verde)

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

6.160
2.070

TEMPORADA B (Saídas Cor Azul)

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

6.600
2.150

TEMPORADA C (Saídas Cor Vermelho)

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

6.910
2.220

Excursão opcional NIKKO desde Toquio

com almoço (Dia 13 do tour)

Preço Por pessoa

260

Excursão opcional NARA y FUSHIMI INARI
desde Quioto medio Dia (Dia 3 do tour)
Preço Por pessoa

EXTREMO ORIENTE: China e Japão
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Grande Giro do Extremo Oriente

HONG
HO
NG KON
NG
NG
VISITANDO: JAPÃO / CHINA / HONG KONG / TAILÂNDIA / SINGAPURA.
Saídas 2017 / 2018
A TOQUIO: TERÇA
2017

Abril
Maio
Junho
Julio
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

2018

09, 16, 30
04, 11, 18, 25
Janeiro
09, 16, 23, 30
Fevereiro 06, 13, 20, 27
06
06, 13, 20, 27
Março
04, 18, 25
01, 22, 29
19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 21
12, 19

A PEQUIM: SEGUNDA
2017

Abril
Maio
Junho
Julio
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
18, 25

2018

01, 08, 15, 22
Janeiro
Fevereiro 05, 12, 19, 26
05, 12
Março

1º DIA - Terça: TOQUIO

Chegada a Toquio, traslado ao hotel em serviço regular e
Acomodação no hotel.

2º DIA - Quarta: TOQUIO

Café da manhã. Visita panorâmica da cidade incluindo o
Palácio Imperial, o Templo de Asakusa Kannon com sua
arcada comercial “Nakamise”, o Santuário Shintoísta de
Meiji e a famosa zona de Ginza, onde terminará nossa visita. Resto do dia livre. Acomodação no hotel.

3º DIA - Quinta: TOQUIO / HAKONE / TOQUIO

Café da manhã. Saída até o Parque Nacional de Hakone
com subida ao teleférico a Monte Komagatake (se o clima
permitir) se o céu estiver claro, podemos apreciar o Monte
Fuji. Em Hakone desfrutaremos do cruzeiro no Lago Ashinoko. Almoço. Regresso ao hotel. Acomodação no hotel.
NOTA: Caso o barco e o teleférico não operem por causa de
chuvas e ventos, visitaremos como alternativa o Santuário
Hakone-Jinja e Hakone Sekishoato (reconstrução de um
posto de controle em uma rodovia medieval).

4º DIA - Sexta: TOQUIO / QUIOTO / NARA /
QUIOTO

Café da manhã Traslado a estação de trem para sair até
Quioto. Chegada e visita a Nara, uma das cidades mais antigas do Japão. Aqui visitaremos o Templo Todaiji, a maior
construção de madeira do mundo, que guarda o Grande Budá
de Bronze de 16 metros de altura, 120kg de ouro e 430 tonelas de bronze, o Parque dos Cervos e o Corido Santuário de
Kasuga. Traslado ao hotel de Quioto. Acomodação no hotel.

5º DIA - Sábado: QUIOTO

Café da manhã. Pela manhã visita da cidade incluindo
Templo Kinkaku-ji famoso pelo Pavilhão Dourado, Templo
56
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Ryoan-ji, famoso pelo jardim de rochas, Templo de Sanjusangndo com mil estátuas de Kannon, deus da misericórdia.
Almoço em restaurante típico e continuação da visita ao
bairro Gion, centro antigo de Quioto, onde vivem a maioria
das geishas de Quioto. Acomodação no hotel.

6º DIA - Domingo: QUIOTO

Café da manhã. Dia livre e possibilidade de realizar um
***Tour opcional a HIROSHIMA***, saída de Quioto a
Hiroshima por ter super-expresso, chegada a Hiroshima e
começo da visita da ilha sagrada de Miyajima e Horishima
em trem local para conhecer o Santuário Itsukushima de
Shinto famoso por sua porta “Torii” no mar, designado
como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, Parque
Memorial da Paz, Museu da Bomba Atômica. Depois da visita, continuação a estação de Hiroshima, saída até Quioto
por tremexpresso, chegada a Kioto e traslado aohotel. Acomodação no hotel.

7º DIA - Segunda: QUIOTO / PEQUIM

Café da manhã. Na hora apropriada traslado ao hotel de
Quioto para embarcar em vôo com destino à Pequim (voo
não incluído). Chegada e traslado ao hotel. Acomodação
no hotel.

8º DIA - Terça: PEQUIM

Café da manhã. Visita panorâmica da cidade incluindo a
Praça de Tian An Men, a Cidade Proibida, o Templo do Céu
e o mercado de Seda. Almoço. Pela noite, assistiremos a
um espetáculo de acrobacia. Acomodação no hotel.

9º DIA - Quarta: PEQUIM

Café da manhã. Excursão de dia completo incluindo a
Grande Muralha e o Palácio de Verão. Almoço. De regresso, visitaremos a oficina de cloiseonne e posteriormente
desfr taremos de um jantar típico onde degustaremos o
pato laqueado. Entramos no ônibus para ver o “Ninho dos
Passáros” e o centro olímpico de natação conhecido como
o “cubo de água” (sem entrada). Acomodação no hotel.

10º DIA - Quinta: PEQUIM / XIAN (TREM BALA)

Café da manhã. Traslado a estação para sair no famoso
trem de alta velocidade com destino a Xian (duração do
trajeto aproximadamente 5 horas e meia), chegada a Xian,
capital de 11 dinastias que se destaca por ter sido o ponto
de partida da milenária Rota de Seda. (Possibilidade de realizar este trajeto por avião. Ver suplemento indicado mais
abaixo). Chegada, traslado e Acomodação no hotel.

11º DIA - Sexta: XIAN

Café da manhã. Hoje visitaremos o famoso Museu dos Guerreiros e Corceles de Terracota do Mauseoléu de Qin Shi Huang.
Almoço. Pela tarde visitaremos o Pagode pequeno de Oca
Selvagem (subida não incluida) e passaremos pela Muralha
antiga da cidade em ônibus (entrada não incluida), que serve
de proteção frente aos ataques das tribos bárbaras do Oeste.
Acomodação no hotel.

12º DIA - Sábado: XIAN / GUILIN

Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar em
vôo doméstico com destino a Guilin, situada junto ao rio

Lijing, considerada “A melhor paisagem abaixo do céu”.
Chegada e traslado ao hotel. Acomodação no hotel.

13º DIA - Domingo: GUILIN

Café da manhã. Durante a estadia em Guilin realizaremos um cruzeiro pelo rio Li. Desfrutando de um Almoço
a bordo. Pela tarde, chegaremos a cidade de Yangshuo
desfrutando da sua rua peatonal e visitaremos a Cova da
Flauta de Caña. Volta em ônibus pela cidade. Acomodação
no hotel.

14º DIA - Segunda: GUILIN / XANGAI

Café da manhã. Pela manhã traslado a Xangai, o grande
centro comercial, industrial e cultural da China. Acomodação no hotel.

15º DIA - Terça: XANGAI

Café da manhã. Começaremos a visita da cidade com o
Templo do Budá de Jade, o Jardim Yuyuan, o Malecón e a
rua Naking. Tarde livre para terminar de conhecer a cidade
ou realizar compras. Acomodação no hotel.

16º DIA - Quarta: XANGAI / HONG KONG

Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar em
vôo com destino a Hong Kong. Chegada, traslado e Acomodação no hotel.

17º DIA - Quinta: HONG KONG

Café da manhã. Saída para realizar uma visita da cidade
que inclui o Distrito de Wanchai, a Bahia Repulse, o Pico
da Vitória e o Porto de Aberdeen. Acomodação no hotel.

18º DIA - Sexta: HONG KONG / BANGKOK

Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar em
vôo até Bangkok (vôo incluido). Chegada e traslado ao
hotel. Acomodação no hotel.

19º DIA - Sábado: BANGKOK

Café da manhã. Visita de dia completo. Pela manhã visita
do Grande Palácio e Budá de Esmeralda, O Grande Palácio
foi antigamente a residência dos Reis construído pelo rei
Rama I em 1782, um dos mais bonitos exemplos da antiga
corte tailandesa, onde poderemos contemplar um exemplo
da arquitetura oriental com suas cúpulas brilhantes em
forma de agulha cobrindo os telhados. Passeando por seu
interior veremos a fantasia dos desenhos entre os tintineos
das lâminas douradas, lugar onde se encontra o emblema
mais sagrado do país, o Budá de Esmeralda, de 48,3 cm
com um valor incalculável e de grande beleza artística. Depois veremos o Palácio das Recepções, o Palácio chamado
“para diversões ceremoniais” o Salão do Trono, o Salão da
Coroação, o Palácio dos Hóspedes Reais e o Templo do Budá
de Esmeralda. Pela tarde visitaremos os templos de mais
interesse de Bangkok: Wat Trimitr com seu enorme budá de
cinco toneladas e meia de ouro maciço. Em seguida atravessaremos o bairro chino para chegar a Wat Po, o templo
do buda reclinado de 46 metros, coberto com uma lâmina
de ouro e o Chedi dos Reis, o monumento budista mais alto
do mundo. Continuação ao templo de mármore branco, um
refinado exemplo da arquitetura tailandesa. Tarde livre para
completar a visita por sua conta. Acomodação no hotel.

18, 22 ou 28 DIAS
desde

6.130$

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares
Toquio
Quioto
Pequim
Xian
Guilin
Xangai

New Otani Garden Tower (PS)
Quioto Tokyu. Hab Standard (PS)
International Beijing / New Otani Changfugong (5*)
Howard Johnson Ginwa Xian / Gran Noble Xian (5*)
Sheraton Guilin (5*)
Grand Mercure Zhongya / Renaissance Yuyuan / Minde
Grand Xangai (5*)
Hong Kong Park / Harbour Plaza Metropolis Hong Kong (4*)
Bangkok Dusit Tani (PS)
Chiang Mai Holiday Inn (PS)
Chiang Rai Dusit Island (PS)
Singapur Grand Copthorne Waterfront (PS)

$

Preço por pessoa em $ USA
em apartamento DUPLO
Tour 28 dias: Toquio / Singapura
(Tour Completo)
De 04 de Abril a 25 de Abril

XIIAN
X
A

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

9.730
3.570

De 09 de Maio a 23 de Maio

20º DIA - Domingo: BANGKOK

Café da manhã. Visita de dia completo a um dos maiores
mercados flutuantes aos arredores de Bangkok. A primeira
hora da manhã, os estreitos canais se enchem de pequenas
embarcações com frutas e verduras vendidas por mulheres
locais. O mercado é muito Corido e tem um grande ambiente, porém toda atividade termina as 12h, por isso é
necessário sair de Bangkok muito cedo. Pelo caminho faremos uma visita ao Pagode Gigante em Nakorn Pathom.
Almoço. Visitaremos o Thain no jardim de rosas e depois
uma pequena mostra da cultura, esportes e danças típicas.
Acomodação no hotel.

21º DIA - Segunda: BANGKOK / CHIANG RAI

Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar em
avião com destino Chiang Rai. Chegada a Chiang Rai e
traslado ao hotel. Saída até Mae Chan para visitar o povoado de Akha de Ban Saen Chai. Seguiremos até Mae Sai,
a cidade mais ao norte da Tailândia para visitar o mercado
local. Almoço. Seguiremos viagem para a zona do Triângulo de Ouro as margens do rio Mekong onde as fronteiras
de Laos, Birmania e Tailândia se encontram. Continuamos
até Chiang Saen. Visita do Templo Wat Pra Thad Jom Kitti
subindo os 383 escadas. Jantar e Acomodação no hotel.

22º DIA - Terça: CHIANG RAI / CHIANG MAI

Café da manhã. Visita ao mercado e o templo de Wat Pra
Kaew. Saída até Chiang Mai com parada em rota para ver o
templo Wat Rong Khun, o qual é muito conhecido por suas
decorações em branco refletidas no espelho. Antes de chegar a Chaing Mai visitaremos também umas águas termais.
Almoço. Continuação para fazer uma visita a zona das
fábricas de artesanato em Sankampaeng onde poderemos
ver como se fabricam artigos de madeira e seda. Despois
regresso a Chiang Rai Jantar e Acomodação no hotel.

23º DIA (Miercoles): CHIANG MAI

Café da manhã. Saída para o acampamento dos elefantes
em Mae Sa para vê-los executar seus trabalhos. Seguindo
na parte de trás de um deles para à aldeia de Baan Tong
Luang, onde poderemos visitar as diferentes etnias do norte
do país, tais como, Karen, Lahu, Palong, Hmong e Padong,
conhecidas mulheres girafas. Almoço. Depois do almoço
opcionalmente visitaremos o reino do tigre, onde podemos
tirar fotos jutno as esses animais, no caso de não ir visitar
os tigres, regresso ao hotel de Chiang Mai.
** O preço da entrada ao reino dos tigres assim como tirar
fotos não está incluido no programa. Os passageiros tem
várias opções e formas de pagamento. Pela noite saída até
um jantar típico estilo Kantoke com espetáculo com direito
a danças e canções de várias tribos do norte. Acomodação
no hotel.

24º DIA - Quinta: CHIANG MAI / BANGKOK

Café da manhã. Saída para visitar o templo mais conhecido
de Chiang Mai, Wat Doi Suthep, situado em cima de uma
colina a uns 15km ao noroeste da cidade. Depois traslado
ao aeroporto de Chiang Mai para embarcar em vôo até
Bangkok. Chegada e traslado ao hotel.

25º DIA - Sexta: BANGKOK / SINGAPURA

Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar em
vôo até Singapura (vôo incluido). Chegada e traslado ao
hotel (em inglês). Acomodação no hotel.

26º DIA - Sábado: SINGAPURA

Café da manhã. Visita da cidade (Em inglês) que apresenta o contraste e a mescla entre o antigo e novo
Oriente e Ocidente. A experiência da história, a cultura e
o estilo de vida de Singapura multirracial. Sairemos através do bairro cívico para uma visita de Padang, Cricket
Club, histórica Casa do Parlamento, a Corte Suprema e a
Prefeitura. Continuaremos com uma parada no Parque de
Merlion e desfrutar de impressionantes vistas de Marina
Bay e visita Thian Hock Keng, um templo antigo budista-taoístas de Singapura e seguiremos até Chinatown e o
famoso Jardim Botânico de Singapura e o Jardim Nacional de Orquídeas (entradas não incluídas). Nossa última
parada é Little Índia, onde será cativado pelo cheiro de
incenso, jasmim e especiárias. Tarde livre. Acomodação
no hotel.

27º DIA - Domingo: SINGAPURA

Café da manhã. Dia livre. Acomodação no hotel.

28º DIA - Segunda: SINGAPURA

Café da manhã. Na hora prevista, traslado ao aeroporto
(em inglês) para embarcar em vôo de regresso a cidade
de destino.

SI

O TOUR INCLUI

• Acomodação nos hotéis indicados ou similares.
• Regime alimentício segundo programa.
• Visitas indicadas no programa com guia falando espanhol.
• Assistência e traslados nos aeroportos e hotéis segundo programa. (Em Singapura traslados são em inglês).
• Trem bala de JR Nozomi (Tokyodo/Kioto) reservado em classe
turista.
• Haverá ocasiões nas quais usaremos o transporte público.
• No 4 dia as malas serão enviadas à parte desde Toquio até
Quioto. É possível que a mala chegue no dia seguinte. Sugerimos
preparar uma bolsa à parte com equipamentos de mão.
• Nosso pessoal não viajará no trem bala com os passageiros,
porém sempre haverá que vos espere na estação de Quioto.
• Voos internos indicados no programa para o trajeto
Xian/Guilin, Guilin/Xangai e Xangai/Hong Kong
• Trem de alta velocidade Pequim/Xian em classe turista.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

9.580
3.570

De 30 de Maio a 04 de Julio

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

De 18 de Julio a 22 de Agosto

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

De 29 de Agosto a 31 de Outubro

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

De 07 de Novembro 2017 a 06 de Março 2018

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

O TOUR NÃO INCLUI

• Bebidas, gorjetas ou outros serviços não mencionados como
incluídos.
• Taxas de aeroporto e suplementos por aumento de combustível.
• Voos para os trajetos internos necessários para realizar neste itinerário, exceto os trajetos internos de China que estão incluídas,
ou seja, não inclui: Hong Kong/Bangkok, Bangkok/Chiang Rai,
Chiang Mai/Bangkok, Bangkok/Singapura.

9.540
3.450
9.740
3.790
9.390
3.480

Suplemento Voos internos Tailândia
(sujeito a modificações)
Bangkok / Chiang Rai e Chiang Mai / Bangkok:
400$ NETO Por pessoa

Tour 22 dias: China / Singapura
(Tour Dia 7 - 28)

De 03 de Abril a 29 de Maio

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

6.560
2.360

De 05 de Junho a 14 de Agosto

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

6.530
2.240

De 21 de Agosto a 13 de Novembro

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

De 20 de Novembro 2017 a 12 de Março 2018

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

6.640
2.490
6.520
2.270

Suplemento Voos internos Tailândia
(sujeito a modificações)
Bangkok / Chiang Rai e Chiang Mai / Bangkok:
400$ NETO Por pessoa

Tour 18 dias: Japão, China e Hong Kong
(Tour Dia 1 - 18)

De 04 de Abril a 25 de Abril

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

6.510
2.320

De 09 de Maio a 23 de Maio

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual
De 30 de Maio a 04 de Julio

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

De 18 de Julio a 22 de Agosto

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

De 29 de Agosto a 31 de Outubro

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

De 07 de Novembro 2017 a 06 de Março 2018

NO

9.390
3.450

Em apartamento DUPLO
Supl. Individual

6.360
2.320
6.170
2.195
6.320
2.195
6.520
2.540
6.130
2.195

Suplemento opcional Hiroshima
Preço Por pessoa

720

Suplemento Visita da cidade de Singapura

(Dia 26 do tour) um serviço privado com guia espanhol

Preço Por pessoa

420

Suplemento opcional
trajeto Pequim/Xian de avião no dia 10 do tour
Por pessoa NETO

EXTREMO ORIENTE: China e Japão
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África do Sul

• CLIMA
África do Sul goza de um clima temperado comparado a muitos países africanos e sem dúvidas é
um magnífico destino em qualquer época do ano.
Entretanto, de acordo com o que planeje fazer, vale
a pena informar-se a cerca das estações. O inverno
(junho à setembro) é mais frio, seco e ideal para
atividades ao ar livre. Ao ter vegetação menos
frondosa, os animais se reunem perto dos rios e
outras fontes permanentes de água, de forma que
é também a melhor época para ver a fauna. O verão
(finais de novembro à março) é chuvoso e nublado
o clima é muito semelhante ao da região sudeste
do Brasil.
• MOEDA LOCAL
A unidade monetária é o Rand (ZAR), dividido em
100 centavos. A papel moeda de R10, R20, R100,
R200, as moedas são de, 20c, 50c, R1, R2, R3.
Moeda estrangeira não é aceita na África do Sul.
Todos os bancos e aeroportos internacionais tem
casas de câmbio assim como nos hotéis. Cartões
de crédito VISA, MasterCard e Amex são aceitos
na maioria de lojas e restaurantes.
• ELETRICIDADE
A voltagem é 220V/50Hz. As tomadas são de 3
furos redondos. A maioria dos hotéis dispõe de
adaptador a disposição.

• IDIOMA
África do Sul tem 11 idiomas oficiais: zulu, xhosa,
afrikaans, pedi, inglês, tswana, sotho, tsonga, swati,
venda e ndebele. O idioma inglês é o segundo para a
maioria da população.
• COMPRAS
Este país é uma maravilha para compras de jóias,
peles, arte, artesanato, vinhos, etc. A vida comercial
está concentrada nos shopping center. O horário comercial em geral é de 9 à 17hs.
• GEOGRAFIA
Com uma superfície de 1.219.080km², a República Sul Africana se localiza no extremo sul do
continente africano. Faz limite com Namibia ao
Noroeste; ao norte com Botsuana e ao leste com
Zimbabue, Mozambique e Suazilandia. O país é
rodeado por dois oceanos, Atlântico e Índico. Sua
costa tem cerca de 3 mil quilometros.
• GASTRONOMÍA
A uma grande variedade de REFEIÇÕESs, devido a
diversidade de culturas que impõe variados habitos alimentares e gosto culinário. Comer na África
do Sul é barato.

• POBLACIÓN
A África do Sul é um país diverso. Cerca de 80% da
população é negra. A população atual é de cerca de
55 milhões de pessoas.

Austrália

• CLIMA
De maio à outubro roupa abrigada especialmente
se for a Canberra ou se for a Sidney uma roupa
meia estação será suficiente. Novembro à maio,
roupa leve e óculos de sol especialmente em Sidney. As diferenças climáticas entre estações não
são muito pronunciadas, por tanto qualquer época
do ano é boa para ir à Austrália.

• IDIOMA
O idioma oficial é o inglês.

• MOEDA LOCAL
Dólares australianos, cartões de crédito internacional são aceitos em todos os lugares.

• GEOGRAFIA
Com 36.750Km de litoral, imensos espaços virgens, bosques tropicais, tem cidades muito atrativas, uma fauna
preservada e vários parques nacionais. Embora trepidante a cidade de Sidney tem uma incrível barreira de
coral, o majestoso Ayers Rock é uma visita obrigatória.

• ELETRICIDADE
Na Austrália a voltagem é 230V com frequência
de 50Hz.
• POPULAÇÃO
Austrália fechou 2015 com uma população de
23.940.000 de pessoas. Austrália é um dos maiores países do mundo e um dos com menor densidade populacional com 3 habitantes por Km2 .

• COMPRAS
Arte aborigêna, artigos de esporte são as melhores compras da Austrália. Pinturas sobre madeira
ou tela, objetos tradicionais aborigênas também
encontra-se em quantidade.

• GASTRONOMIA
A Austrália não herdou a gastronomia cultural inglesa. A ternera, o cordeiro, frutos do mar e frutas são
excelentes e nas grandes cidades pode-se encontrar
culinária internacional. Por último está o churrasco,
verdadeira costume nacional australiano.

Quênia

• CLIMA
O Quênia conta com condições climáticas geralmente boas durante todo o ano. Em locais com
maior ou menor altitude como as zonas costeiras,
a pouca variação de clima, com exceção das estações de chuvas entre março e maio. As temperatuas são homogêneas ao longo do ano e na
região equatorial pode apresentar temperaturas
entre 20º e 30ºC.
• MOEDA LOCAL
A moeda do Quênia é o chelin Quêniata (KES), que
se divide entre 100 centavos. A papel moeda de
20, 50, 100, 200, 500 e 1.000 KES e moedas de
1, 5, 10, 20 e 40 KES é mais fácil trocar dinheiro
nos bancos ou casas de câmbio. Em muitos restaurantes, hotéis e principais comércios aceita-se os
principais cartões de crédito.
• ELETRICIDADE
No Quênia a voltagem é 240V. A frequência é
50Hz.
• POPULAÇÃO
O Quênia é um país de grande diversidade étinica
e a população é de aproximadamente 41 milhões
de pessoas.

Nova Zelândia

• CLIMA
O clima na Nova Zelândia graças ao mar que a
rodeia. Fora algumas zonas isoladas que estão no
centro da ilha sul, não se experimentam temperaturas extremas. Por tanto as trocas de estação
não são marcantes, porém em geral durante todo
o ano a temperatura na ilha norte é maior que da
ilha sul. As estações são iguais a do Brasil. O mês
de janeiro é mais quente e julho mais frio.
• MOEDA LOCAL
Dólares neozelandeses e cartões de créditos internacionais são aceitos em todos os lugares.
• ELETRICIDADE
A voltagem é 230V e a frequência é 50Hz.

• POPULAÇÃO
Nova Zelândia terminou 2015 com uma população
de 4.647.000 habitantes. Sendo a população feminina maioria. A densidade demográfica é de 17
habitantes por Km2.

• IDIOMA
O idioma oficial é o inglês.

• COMPRAS
Encontra-se jaquetas de lã, tapetes de pele de ovelha. Não esqueça do artesanato maori (esculturas
de madeira, jóias e jadi local) o comércio abre
entre 9 e 17hs.
• GEOGRAFIA
A Nova Zelândia é um longo e estreito país de terreno abrupto na ilha norte. Tem uma superfície de
166.940Km2 e 1.600Km de longitude.
• GASTRONOMIA
O cordeiro da Nova Zelândia é conhecido em todo o
mundo. Também recomenda-se experimentar especialidades maoríes como: o ragú de carne e batatas
feito em forno tradicional sob a terra. Abundante
quantidade de peixes e frutos do mar.

EXTREMO ORIENTE: África

• COMPRAS
No Quênia pode-se adquirir uma grande variedade
de objetos entre os quais madeira talhada, figuras
de barro e artesanato em geral. Pechinchar é uma
atividade habitual, seja para pagar o táxi ou comprar uma recordação. O comércio abre de 8:30 à
20:30 de segunda à sábado e aos domingos das
10 às 20h.
• GEOGRAFIA
O Quênia está localizado na parte oriental do
continente africano, muito próxima do local conhecido como o Corno da África. Seus 582.646Km2
se estendem por ambos lados da linha equatorial.
Faz fronteira ao norte com a Etiópia e Sudão a
leste com a Somália e Oceano Índico, ao oeste
com Uganda e Lago Vitória e ao sul com a Tanzânia.
• GASTRONOMIA
A gastronomia do Quênia tem como especialidade
a carne no interior e o peixe nas zonas costeiras. A
REFEIÇÕES típica abundante em especiarias é uma
combinação de pratos árabes e asiáticos.

• IDIOMA
Os idiomas oficiais o swahili e o inglês. A população das grandes cidades falam inglês e apenas
em algumas zonas rurais falam somente o swahili.
Com certeza o Quênia é um país turístico e estão

Tanzânia

• CLIMA
Encontramos sempre um clima primaveril. O clima
da capital é mais temperado que no resto do país.
Na costa é úmido e quente. As temperaturas minímas oscilam entre 10 e 15ºC e as máximas entre
22 e 28ºC. As precipitações variam entre 20mm
de julho (mês mais seco) até 200mm em abril (o
mais chuvoso). Existem duas estações de chuva:
de março a princípios de maio e outubro ao fim
de novembro.

• IDIOMA
O idioma oficial é o swahili e o inglês.

• MOEDA LOCAL
A moeda oficial é o chelín. Pode-se fazer câmbio
no Banco Nacional, aberto ao público. Também
pode-se fazer câmbio em dinheiro nos hotéis. Não
esqueça de pedir o comprovante já que poderá ser
exigido na saída do país.

• GEOGRAFIA
A Tanzânia está formada por um estado continental de Tanganica e tem uma superfície total de
939.470Km2 . O país se limita ao norte com Quênia
e Uganda, ao oeste com Ruanda, Burundi e Congo
e ao sul com Zâmbia, Malawi e Moçambique e ao
leste com Oceano Índico.

• ELETRICIDADE
Na Tanzânia a voltagem é 230V, a frequência é
50Hz.
• POPULAÇÃO
Tanzânia terminou 2015 com uma população de
53.470.420 habitantes. A população feminina é
maioria.
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bastante acostumados a tratar com estrangeiros.

• COMPRAS
Os objetos preferidos pelos visitantes são trabalhos em madeira e também são muito apreciados
os tecidos conhecidos como batiks. Pode-se encontrar mantas de grande beleza e colorido assim
como roupa muito cômoda e chamativa.

• GASTRONOMIA
Se caracteriza por carne no interior e peixe na
zona costeira. A preparação dos pratos é bastante
elaborada porém a frescura das matérias primas
é evidente. A muita manga, papaia, côco, maçã e
batata.

Safari no Quênia

7 DIAS
desde

2.375$
QUÊNIA
Samburu

Montes
Aberdare
Nairobi

Monte Quênia

Maasai Mara

SAFFA
SA
A
AR
RII
R
VISITANDO: NAIROBI / SAMBURU / MONTES ABERDARE / MONTE QUÊNIA / LAGOS NAKURU / NAIVASHA / MAASAI MARA
Saídas 2017 / 2018
A NAIROBI: SEGUNDA, TERÇA E SÁBADO
De 03 Abril 2017 a 17 Março 2018

Dia 1°: NAIROBI
Chegada ao aeroporto de Nairobi e traslado ao hotel. Saída
às 19:00hs para jantar em restaurante local. Regresso ao
hotel. Acomodação no hotel.

Dia 6°: MAASAI MARA
Café da manhã. Hoje faremos um Safari pela manhã e
outro à tarde. Almoço e jantar. Acomodação.

Dia 7°: MAASAIA MARA / NAIROBI
Café da manhã e saída até Nairobi. Chegada por volta do
meio-dia ao Southern Sun Mayfair (uso de apartamento
não incluído), e na hora prevista traslado ao aeroporto
para tomar voo a sua cidade de origem.

Dia 2°: NAIROBI / SAMBURU
Café da manhã e saída cedo até a Reserva Nacional de
Samburu/Shaba via Karatina e cruzando o equador em
Nanyuki. Almoço no lodge. A tarde será feito um Safari
no Parque. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 3º: SAMBURU / MONTES ABERDARE OU
ZONA MONTE QUÊNIA
Safari ao amanhacer até Nyeri/Monte Quênia. Opção Aberdares: Almoço no Aberdare Country Club. pela tarde subida
em veículos do hotel ao Parque Nacional de Aberdare al Ark.
Opção Mountain Lodge, almoço no hotel. Jantar e acomodação em ambas opções.

Dia 4°: MONTES ABERDARE OU ZONA
MONTE QUÊNIA / LAGO NAKURU / LAGO
NAIVASHA
Café da manhã. E traslado ao Hotel Aberdare Country
Club, ou café da manhã no Mountain Lodge e saída até
o Parque Nacional Lago Nakuru para almoço no Lodge.
Safari pela tarde. Jantar e acomodação.
Dia 5º: LAGO NAKURU/ LAGO NAIVASHA - MAASAI MARA
Café da manhã. Saída até a reserva Nacional de Maasai
Mara, via Narok, onde chegaremos para o almoço. Safari
pela tarde. Jantar e acomodação.

SI

O TOUR INCLUI

• Traslados do aeroporto ao hotel e vice-versa em micros de 22
lugares.
• 1 noite no hotel em Nairobi em regime de acomodação e café
da manhã.
• Pensão completa nos hotéis/lodges especificados durante o
Safari.
• Jantar no restaurante Carnivore.
• Transporte em micros/van durante os Safaris com garantia de
lugar na janela (ocupação de 7 pax por veículo).
• Entrada aos Parques.
• Chofer/guia falando espanhol à partir de 2 pax. Se houver 2
veículos o guia dará atenção aos dois movendo-se entre eles
durante o Safari.
• Seguro MAPAPLUS.
• Água mineral durante os Safaris.

O TOUR NÃO INCLUI

NO

• Bebidas durante as refeições.
• Nenhum outro serviço não especificado no item “o tour inclui”.

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares
Cidades

Categoria Confort

Categoria Superior

Nairobi

Jacaranda / Southern
Sun MayFair
Samburu Sopa / Samburu Lodge
Ark / Mountain Serena Lodge
Lake Nakuru Lodge /
Lake Naivasha
Mara Sopa Lodge /
Mara Leisure

Jacaranda / Southern
Sun MayFair
Sarova Shaba

Samburu
Montes Aberdare
Monte Quênia
Maasai Mara

$

Treetops Lodge
Sarova Lion Hill
Mara Sarova Mara /
Enkerende

Preço por pessoa em $ USA
em apartamento Duplo
Tour 7 Dias: Nairobi / Nairobi

Saídas 2017 / 2018
01/ABRIL a 13/JUNHO 2017
Sup. Apartamento Individual
17/JUNHO a 31/OUTUBRO 2017
Sup. Apartamento Individual
04/NOVEMBRO a 30/DEZEMBRO 2017
Sup. Apartamento Individual
01/JANEIRO a 17/Março 2018
Sup. Apartamento Individual

Categoria
Confort
2.375
525
2.790
575
2.525
550
2.640
560

Categoria
Superior
2.370
575
3.225
940
2.550
575
2.720
610

Consultar Suplementos de Natal / Fim de ano

NOTA: No Ark, só se permite pequenas bolsas e o restante da bagagem fica guardada no Aberdares Country Club.

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte condições gerais.

EXTREMO ORIENTE: África
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Tanzânia Clássica

7 DIAS
desde

2.795$
Serengeti
Ngorongoro
Arusha

Lago Tarangire
Lago Manyara
TANZÂNIA

TA
AN
NZZÂN
ZÂN
NIA
A
VISITANDO: ARUSHA / LAGO MANYARA / TARANGIRE / SERENGETI / CRATERA DE NGORONGORO.
Saídas 2017 / 2018
A ARUSHA:
SEGUNDA (Opção Sopa Lodges - Confort)
TERÇA (Opção Serena Lodges - Superior)

Dia 5º: SERENGETI / CRATERA DE NGORONGORO

De 03 Abril 2017 a 13 Março 2018

Café da manhã. Saída até a Área de Conservação do Ngorongoro.. Chegada ao lodge para o almoço. Tarde livre
para descansar ou desfrutar de atividades Opçãoais em
Ngorongoro. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 1°: ARUSHA

Dia 6°: CRATERA DE NGORONGORO

Chegada ao aeroporto de Kilimanjaro e traslado ao hotel.
Acomodação.

Café da manhã. Hoje desfrutaremos de um passeio de
meio-dia até a cratera. O resto do dia pode-se fazer atividades Opçãoais na região (reserva e pagamento no destino).
Almoço, Jantar e acomodação no hotel.

Dia 2°: ARUSHA / LAGO MANYARA OU TARANGIRE
Café da manhã e manhã livre. Saída às 12:00hrs desde
Arusha para o início do Safari.
Opção Serena: Chegada ao Lago de Manyara para o almoço. Pela tarde, saída para o safari no Parque Nacional
Lago Manyara. Jantar e acomodação no LAKE MANYARA
SERENA LODGE.
Opção Sopa: Chegada ao Parque Nacional de Tarangire
para o almoço. Saída do Safari pela tarde. Jantar e acomodação no TARANGIRE SOPA LODGE.

Dia 7°: CRATERA DE NGORONGORO / ARUSHA
Café da manhã. Saída até Arusha. Chegada por volta do
meio-dia a um hotel central em Arusha (uso do apartamento não incluído). Almoço em restaurante local e na
hora prevista traslado ao aeroporto de Kilimanjaro para
tomar o voo internacional.

SI

O TOUR INCLUI

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• 1 noite no hotel em Arusha em regime de alojamento e café
da manhã.
• Pensão completa nos hotéis/lodges especificados durante o
safari.
• 1 Almoço em Arusha.
• Entradas aos Parques.
• Safari em veículos 4x4.
• Meio-dia de safari 4x4 na Cratera de Ngorongoro (veículo
coletivo).
• Chofer/guia falando espanhol à partir de 2 pax. Se houver 2
veículos o guia dará atenção aos dois movendo-se entre eles
durante o Safari.
• Seguro MAPAPLUS.
• Água mineral durante os Safaris.

O TOUR NÃO INCLUI

NO

• Bebidas durante as refeições.
• Nenhum outro serviço não especificado no item “o tour inclui”.

Dia 3º: LAGO MANYARA OU TARANGIRE /
SERENGETI
Café da manhã no lodge e saída até o Parque Nacional de
Serengeti. Cruzaremos a Área de Conservação de Ngorongoro até chegar ao Parque Nacional de Serengeti. Chega
e almoço no lodge. A tarde, será realizado um safari no
Parque Nacional. Jantar e acomodação no hotel.

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares
Categoria Confort
SOPA LODGE

Cidades
Arsuha
Lago Tarangire
Lago Manyara
Serengeti

Dia 4°: SERENGETI
Café da manhã. Faremos um safari pela manhã e outro a
tarde. Almoço e Jantar. Acomodação no hotel.

Ngorongoro

$

Categoria Superior
SERENA LODGE

New Arusha
New Arusha
Tarangire Sopa Lodge ----------------Lake Manyara Serena Lodge
Serengeti Sopa Lodge Serengeti Serena
Lodge
Ngorongoro Sopa
Ngorongoro Serena
Lodge
Lodge

Preço por pessoa em $ USA

em apartamento Duplo
Tour 7 Dias: Arusha / Arusha

Saídas 2017 / 2018
03/ABRIL a 23/MAIO 2017
Sup. Apartamento Individual
29/MAIO a 31/OUTUBRO 2017
Sup. Apartamento Individual
06/NOVEMBRO a 26/DEZEMBRO 2017
Sup. Apartamento Individual
01/JANEIRO a 13/MARÇO 2018
Sup. Apartamento Individual

Categoria
Confort
2.795
510
3.550
560
3.350
525
3.525
540

Categoria
Superior
2.895
440
4.170
590
3.275
440
3.450
460

Consultar Suplementos de Natal / Fim de ano
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EXTREMO ORIENTE: África

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte condições gerais.

Safari Tanzânia-Quênia

9 DIAS
desde

3.425$
QUÊNIA
Naivasha

Maasai Mara
Amboseli
Ngorongoro

Arusha

Lago Tarangire
Lago Manyara

TTA
ANZZÂN
NIIA
A

TANZÂNIA

VISITANDO: ARUSHA / CRATERA DE NGORONGORO / LAGO MANYARA / TARANGIRE / NAMANGA / AMBOSELI / NAIVASHA / MAASAI MARA.
Saídas 2017 / 2018
A ARUSHA:
TERÇA (Opção Serena Lodges - Superior)
QUINTA (Opção Sopa Lodges - Confort)
De 04 Abril 2017 a 15 Março 2018

Dia 1°: ARUSHA
Chegada ao aeroporto de Kilimanjaro e traslado ao hotel.
Acomodação.

Dia 2°: ARUSHA / CRATERA DE NGORONGORO
Café da manhã e manhã livre com uso do apartamento até
às 10:00hrs. Às 12:00hrs saída até a Área de Conservação
de Ngorongoro, via lago Manyara e Karatu. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 3º: CRATERA DE NGORONGORO
Café da manhã. Hoje desfrutaremos de um passeio de
meio-dia até a cratera. O resto do dia pode-se fazer atividades Opçãoais na região (reserva e pagamento no destino).
Almoço, Jantar e acomodação no hotel.

Dia 4°: CRATERA DE NGORONGORO / LAGO
MANYARA O TARANGIRE
Café da manhã. Depois do café da manhã saída até o lago
Manyara ou ao Parque Nacional Tarangire.
Opção 1: Saída a tarde para um safari no Parque Nacional do lago Manyara. Almoço, Jantar e acomodação no
LAKE MANYARA SERENA LODGE
Opção 2: saída a tarde para safari no Parque Nacional de
Tarangire. Almoço, Jantar e acomodação no TARANGIRE SOPA LODGE .

Dia 5º: LAGO MANYARA OU TARANGIRE /
ARUSHA / NAMANGA / AMBOSELI
Opção 1: (se tiver no lago Manyara) depois do Café da
manhã, regreso a Arusha.
Opção 2: (se tiver no Tarangire) depois Café da manhã,
saída cedo até Arusha fazendo um safari no caminho.
Ambas opções: Desde Arusha, saída até Namanga situada
na fronteira do Quênia/Tanzânia. Tramites de fronteira,
troca de veículos e continuação até o Parque Nacional de
Amboseli. Almoço no lodge. A tarde safari. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 6°: AMBOSELI / NAIVASHA
Café da manhã safari ao amanhecer (se o passageiro estiver alojado no Amboseli Sopa, não haverá safari de manhã).
Café da manhã e saída até Nairobi. Almoço em restaurante local e continuação até o lago Naivasha. Tarde livre.
Jantar e acomodação no hotel.

SI

O TOUR INCLUI

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• 1 noite no hotel em Arusha em regime de alojamento e
café da manhã.
• Pensão completa nos hotéis/lodges especificados durante o safari.
• 1 Jantar no restaurante Carnivore.
• Entradas aos Parques.
• Safari em veículos 4x4.
• Meio-dia de safari 4x4 na Cratera de Ngorongoro (veículo coletivo).
• Chofer/guia falando espanhol à partir de 2 pax. Se houver 2 veículos o guia dará atenção aos dois movendo-se
entre eles durante o Safari.
• Seguro MAPAPLUS.
• Água mineral durante os Safaris.

O TOUR NÃO INCLUI

NO

Dia 7°: NAIVASHA / MAASAI MARA
Café da manhã. Saída até a Reserva Nacional de Maasai
Mara, via Narok onde chegaremos para o almoço. Safari
a tarde. Jantar. Acomodação no hotel.

• Bebidas durante as refeições.
• Nenhum outro serviço não especificado no item “o tour inclui”.

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares

Dia 8°: MAASAI MARA
Café da manhã hoje faremos um safari pela manhã e outro
a tarde. Almoço e Jantar. Acomodação no hotel.

Dia 9°: MAASAI MARA / NAIROBI
Depois do café da manhã saída até Nairobi. Chegada por
volta do meio-dia ao Southem Sun Mayfair/Hotel Jacaranda
(uso da acomodação não incluída). Saída às 19:00hrs para
Jantar no restaurante Carnivore. Na hora prevista traslado
ao aeroporto para tomar o voo internacional.

Cidades

Categoria Confort

Arsuha
Ngorongoro

The Arusha
Ngorongoro Sopa
Lodge
Tarangire Sopa Lodge
---------

Lago Tarangire
Lago Manyara
Amboseli
Naivasha
Maasai Mara

$

Categoria Superior

The Arusha
Ngorongoro Serena
Lodge
--------Lake Manyara Serena Lodge
Amboseli Sopa
Ol Tukai Lodge
Naivasha Sopa / Cou- Rift Valley Golf
ntry Club
Lodge
Mara Sopa / Leisure / Sarova Mara Camp /
Kandilli
Enkerende Camp

Preço por pessoa em $ USA
em apartamento Duplo
Tour 9 Dias: Arusha / Nairobi

Saídas 2017 / 2018

Categoria
Confort

Categoria
Superior

3.425
375
3.875
390
4.195
695
3.795
640
4.315
700

3.590
675
4.395
450
5.185
1.050
3.995
640
4.975
790

04/ABRIL a 25/MAIO 2017
Sup. Apartamento Individual
30/MAIO a 29/JUNHO 2017
Sup. Apartamento Individual
04/JULHO a 31/OUTUBRO 2017
Sup. Apartamento Individual
02/NOVEMBRO a 02/JANEIRO 2018
Sup. Apartamento Individual
04/JANEIRO a 15/MARÇO 2018
Sup. Apartamento Individual

Consultar Suplementos de Natal / Fim de ano

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte condições gerais.

EXTREMO ORIENTE: África
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Safari Sudafricano

7 e 10 DIAS
desde

Ext. Cataratas Victoria

750$
Victoria Falls
ZIMBABWE

Parque Kruger

Johannesburgo

SUDÁFRICA

CIDA
CI
DADE
DA
DE DO CA
ABO
O

Cidade do Cabo

VISITANDO: JOHANNESBRUGO / MPUMALANGA / ÁREA DO PARQUE KRUGER / PRETÓRIA / CIDADE DO CABO.
Saídas 2017 / 2018
A JOHANNESBURGO: SEGUNDA
De 03 Abril 2017 a 12 Março 2018
Saídas extras, também de todos as segundas. Todos as
sextas de 07 Julho 2017 a 09 Março 2018

Café da manhã. Na hore prevista traslado ao aeroporto da Cidade do Cabo para embarcar de regresso a cidade de origem ou
começar a extensão opcional (voo não incluído).

EXTENSÃO A VICTORIA FALLS-ZIMBABWE
(Válido para os tours da África do Sul. Saídas diárias)

Dia 1°: JOHANNESBURGO

Dia 1°: VICTORIA FALLS

Dia 2°: JOHANNESBURGO / MPUMALANGA /
ÁREA DO PARQUE KRUGER

Dia 2°: VICTORIA FALLS

Chegada ao aeroporto de Johannesburgo e traslado ao hotel.
Acomodação.

Café da manhã e saída aproximadamente às 7:00hrs até o
Parque Kruger atravessando a província de Mpumalanga, visitando lugares de impressionante beleza como: Bourke’s Luck
Photoles e o Canion do rio Blyde (visita sujeita a disponibilidade
de tempo e condições metereológicas). Chega a tarde e acomodação no hotel.

Dia 3°: ÁREA DO PARQUE KRUGER

Café da manhã Safarai fotográfico de dia completo, regressando ao hotel no final da tarde. (O hotel fornecerá caixas estilo
pic-nic com o café da manhã devido que a hora estimada para
realizar esta atividade é às 5:30hrs. Almoço livre. Faremos uma
parada em um dos acampamentos dentro do parque onde o
passageiro tem a opção de comer em um restaurante ou uma
cafeteria).
INCLUÍDO: Safari fotográfico em veículo aberto 4x4 nas estradas do Parque Kruger com guia falando espanhol. O guia
fará turnos entre os destintos veículos em caso de haver mais
de 9 pax.

Dia 4°: ÁREA DO PARQUE KRUGER / PRETÓRIA /
JOHANNESBURGO / CIDADE DO CABO

Café da manhã. Saída até Pretória, visita panorâmica incluindo
o “Church Square” e “Union Buildings” (a visita não inclui
entrada aos monumentos). Traslado ao aeroporto de Johannesburgo e saída até a Cidade do Cabo (voo não incluído,
recomendado hora de saída à partir das 19:00hrs). Chegada e traslado ao hotel com guia/chofer falando espanhol.
Acomodação no hotel.

Dia 5°: CIDADE DO CABO

Café da manhã. Dia livre para atividades opcionais. Opcional
de dia completo com almoço até a Península do Cabo, chegando até o Cabo da Boa Esperança e visitando em rota a Ilha
das Focas e uma colônia de pinguins. Almoço em restaurante
local. Pela tarde regresso ao hotel. (Visita e almoço incluídos no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 6°: CIDADE DO CABO

Café da manhã. Dia livre para atividades opcionais - Excursão
opcional de dia completo com almoço. Visitaremos a cidade,
o conhecido bairro Bo Kaap e seus museus, assim como uma
das bodegas mais antigas da África do Sul, onde realizaremos
uma prova de vinhos. Almoço em restaurante local e pela tarde
regresso ao hotel. (Visita e almoço incluídos no Pacote
Plus P+). Acomodação no hotel.
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Dia 7°: CIDADE DO CABO

EXTREMO ORIENTE: África

Johannesburgo
Área Parque Kruger
Cidade do Cabo
Area de Zimbabwe

Café da manhã Saída para realizar uma visita guiada pelas
Cataratas Victoria com guia falando espanhol, regresso ao hotel
e tarde livre ou excursão opcional. Pela tarde, traslado ao embarcadouro para realizar um cruzeiro para assistir ao pôr do sol
sobre o Rio Zambeze incluindo bebidas e aperitivos. Regresso
ao hotel ao anoitecer. Acomodação no hotel.

Dia 3°: VICTORIA FALLS

D´Oreale Grande/Hilton Sandton
Country Boutique Hotel
Hilton Hotel Cape Town
Victoria Falls Hotel

NOTAS:
Todos os passageiros que viajam desde o Brasil deverão
apresentar certificado de vacina de febre amarela.

Park Inn Sandton/ Indaba Hotel
Premier Winkler/ Greenway Woods/
Stillewoning
Park Inn/ Hollow on the Square
Victoria Falls Safari Lodge

Categoria “C”
Johannesburgo
Área Parque Kruger
Cidade do Cabo
Area de Zimbabwe

$

Café da manhã e na hora indicada traslado ao aeroporto de
Victoria Falls para tomar voo de regresso a sua cidade de origem.

Peermont Metcourt
Ingwenyama Resort
Lady Hamilton Hotel
Kingdom Hotel/ Elephant Hills

Preço por pessoa em $ USA
em apartamento Duplo
Tour 7 Dias: Johannesburgo / Cidade do Cabo
De 03 de Abril 2017 a 29 de Dezembro de 2017

Categoria “A”
Em apartamento Duplo
Supl. Individual

1.195
600

Categoria “B”
Em apartamento Duplo
Supl. Individual

O TOUR INCLUI

• Traslados do aeroporto até chegada em Johannesburgo e Cidade do Cabo com chofer/guia falando espanhol.
• Transporte em táxi, kombi ou ônibus (dependendo do número
de participantes) com chofer/guia falando espanhol.
• Entrada ao Parque Kruger.
• Safari de dia completo em Kruger em veículo 4x4 aberto com
guia falando espanhol.
• Acomodação no hotel e café da manhã em Johannesburgo e
Cidade do Cabo.
• Acomodação no hotel em meia pensão (café da manhã e jantar)
na região do Parque Kruger.
• Visitas panorâmicas em Mpumalanga, sujeitas a disponibilidade
de tempo e condições metereológicas.
• Visita panorâmica de Pretória incluindo “Church Square” (sem
entradas) com chofer/guia falando espanhol.
• Proteção e assistência MAPAPLUS.
NO

Categoria “A”
Johannesburgo
Área Parque Kruger
Cidade do Cabo
Area de Zimbabwe

Categoria “B”

Chegada ao aeroporto de Victoria Falls e traslado ao hotel.
Acomodação no hotel.

SI

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares

O TOUR NÃO INCLUI

• Voos domésticos nacionais ou internacionais.
• Bebidas durante as refeições.
• Nenhum outro serviço não especificado no item “o tour inclui”.

890
375

Categoria “C”
Em apartamento Duplo
Supl. Individual

750
200

De 01 de Janeiro 2018 a 12 de Março de 2018

Categoria “A”
Em apartamento Duplo
Supl. Individual

1.250
640

Categoria “B”
Em apartamento Duplo
Supl. Individual

925
400

Categoria “C”
Em apartamento Duplo
Supl. Individual

795
225

EXTENSÃO CATARATAS VICTORIA
De 01 de Abril 2017 a 12 de Março de 2018

Categoria “A”
Em apartamento Duplo
Supl. Individual

725
475

Categoria “B”

PACOTE PLUS

Em apartamento Duplo
Supl. Individual

350$ INCLUI 2 REFEIÇÕES E 2 EXTRAS

REFEIÇÕESS
• 2 Almoços (Sem bebidas)

EXTRAS
• Dia completo península do Cabo.
• Dia completo Combo City
tour + vinhedos.

695
440

Categoria “C”
Em apartamento Duplo
Supl. Individual

525
260

Consultar Suplementos de Natal / Fim de ano

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte condições gerais.

14 DIAS
Grande
Tour Sulafricano

desde

2.775$
Parque Kruger
Johannesburgo
Swazilandia
KwaZulu-Natal

SUDÁFRICA

Durban
Cidade
do Cabo

Oudtshoorn

SSH
HAK
AKAL
ALA
AN
ND

Knysna

Porto
Elizabeth

VISITANDO: JOHANNESBRUGO / MPUMALANGA / ÁREA DO PARQUE KRUGER / SWAZILANDIA / SHAKALAND / DURBAN
/ PORTO ELIZABETH / KNYSNA / OUDTSHOORN / CIDADE DO CABO.

Saídas 2017 / 2018
A JOHANNESBURGO: SEGUNDA
2017

Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

10, 24
08, 22
05, 19
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
11, 25
09, 23
06, 20
04, 18

2018

01, 15, 29
Janeiro
Fevereiro 12, 26
12
Março

Dia 1° (Segunda): JOHANNESBURGO

Chegada ao aeroporto de Johannesburgo e traslado ao hotel.
Acomodação.

Dia 2° (Terça): JOHANNESBURGO /
MPUMALANGA / ÁREA DO PARQUE KRUGER

Café da manhã e saída aproximadamente às 7:00hrs até o
Parque Kruger atravessando a província de Mpumalanga, visitando lugares de impressionante beleza como: Bourke’s Luck
Photoles e o Canion do rio Blyde (visita sujeita a disponibilidade
de tempo e condições metereológicas). Chega a tarde e acomodação no hotel.

Dia 3° (Quarta): ÁREA DO PARQUE KRUGER

Café da manhã Safarai fotográfico de dia completo, regressando ao hotel no final da tarde. (O hotel fornecerá caixas estilo
pic-nic com o café da manhã devido que a hora estimada para
realizar esta atividade é às 5:30hrs. Almoço livre. Faremos uma
parada em um dos acampamentos dentro do parque onde o
passageiro tem a opção de comer em um restaurante ou uma
cafeteria). INCLUÍDO: Safari fotográfico em veículo aberto 4x4
nas estradas do Parque Kruger com guia falando espanhol. O
guia fará turnos entre os destintos veículos em caso de haver
mais de 9 pax.

Dia 4° (Quinta): ÁREA DO PARQUE KRUGER
/ SWAZILANDIA

Café da manhã. Saída até o pequeno reinado de Swazilandia,
que foi um protetorado inglês.
NOTA: Tenha em conta que Swazilandia requer visto
consular. Acomodação no hotel

Dia 5° (Sexta): SWAZILANDIA / SHAKALAND

Café da manhã. Saída até a Terra dos Zulus, chegada a Shakaland. Tarde livre e espetáculo cultural, explicações sobre os costumes dessa tribo e danças tradicionais.. Acomodação no hotel.

Dia 7° (Domingo): DURBAN

Café da manhã. Dia livre para atividades opcionais de “Kwamashu Township”, “Inanda Heritage” & “Gandhi Settlement”.
Este opcional te levará a visitar os “Township” e bairros da
periferia de grande importância na história de Durban. (Visita
incluída no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

NO

O TOUR NÃO INCLUI

• Voos domésticos nacionais ou internacionais.
• Bebidas durante as refeições.
• Nenhum outro serviço não especificado no item “o tour inclui”.

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares

Dia 8° (Segunda): DURBAN / PORT ELIZABETH

Café da manhã e manhã livre em Durban. Na hora indicada
traslado ao aeroporto internacional de Durban (voo não incluído, recomendamos reservarem por volta das 11:00hrs) para
saída até Port Elizabeth. Chegada e traslado ao hotel. Acomodação no hotel.

Dia 9° (Terça): PORT ELIZABETH / KNYSNA
(ROTA JARDIM)

Café da manhã e saída até o Parque Nacional de Tsitsikama,
fazendo paradas em locais panorâmicos antes de chegar a
Knysna, o coração da famosa Rota Jardim. Chegada ao hotel e
Acomodação no hotel.

Dia 10° (Quarta): KNYSNA / OUDTSHOORN
(ROTA JARDIM)

Café da manhã Saída até Oudtshoorn e visita a uma fazenda
de criação de avestruzes, almoço incluído. Pela tarde visita as
Covas de Cango. Regresso ao hotel e Acomodação no hotel.

Dia 11° (Quinta): OUDTSHOORN (ROTA
JARDIM) / CIDADE DO CABO
Café da manhã e continuação a Cidade do Cabo via uma colônia de pescadores de Hermanus, onde poderemos contemplar
as baleias (somente na temporada de julho à novembro).

Dia 12° (Sexta): CIDADE CABO

Café da manhã. Dia livre para atividades opcionais. Opcional
de dia completo com almoço até a Península do Cabo, chegando até o Cabo da Boa Esperança e visitando em rota a Ilha
das Focas e uma colônia de pinguins. Almoço em restaurante
local. Pela tarde regresso ao hotel. (Visita e almoço incluídos no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 13° (Sábado): CIDADE DEL CABO

Café da manhã. Dia livre para atividades opcionais - Excursão
opcional de dia completo com almoço. Visitaremos a cidade,
o conhecido bairro Bo Kaap e seus museus, assim como uma
das bodegas mais antigas da África do Sul, onde realizaremos
uma prova de vinhos. Almoço em restaurante local e pela tarde
regresso ao hotel. (Visita e almoço incluídos no Pacote
Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 14° (Domingo): CIDADE DO CABO

Categoria “A”
Johannesburgo
Área Parque Kruger
Swazilandia
Kwazulu Natal
Durban
Port Elizabeth
Knysna
Oudtshoorn
Cidade do Cabo

Swazilandia
Kwazulu Natal
Durban
Port Elizabeth
Knysna
Oudtshoorn
Cidade do Cabo

Park Inn, Sandton/ Indaba Hotel
Premier Winkler/ Greenway Woods/
Stillewoning
Lugogo
Sun Shakaland
Southern Sun Elangeni
The Paxton Hotel
Knysna Quays
Hlangana Lodge
Park Inn, Foreshore/ Hollow on the Square

Categoria “C”
Johannesburgo
Área Parque Kruger
Swazilandia
Kwazulu Natal
Durban
Port Elizabeth
Knysna
Oudtshoorn
Cidade do Cabo
$

Peermont Metcourt
Ingwenyama Resort
Lugogo Sun
Shakaland
Garden Court South Beach
Brookes Hill Suites
The Graywood
The Turnberry
Lady Hamilton hotel

Preço por pessoa em $ USA

em apartamento Duplo

Tour 14 Dias: Johannesburgo / Cidade do Cabo
De 10 de Abril 2017 a 25 de Setembro de 2017

Categoria “A”
Em apartamento Duplo
Supl. Individual

3.590
1.225

Categoria “B”
Em apartamento Duplo
Supl. Individual

3.095
840

Categoria “C”
Em apartamento Duplo
Supl. Individual

2.775
570

De 09 de Outubro 2017 a 18 de Dezembro de 2017

Categoria “A”
Em apartamento Duplo
Supl. Individual

NOTAS:
Todos os passageiros que viajam desde o Brasil deverão

Em apartamento Duplo
Supl. Individual

apresentar certificado de vacina de febre amarela.

D´Oreale Grande/Hilton Sandton
Country Boutique Hotel
Royal Swazi Hotel
Shakaland
Southern Sun Elangeni
The Boardwalk
The Rex Hotel
Thorntree Lodeg
Hilton Hotel Cape Town

Categoria “B”
Johannesburgo
Área Parque Kruger

Café da manhã. A la hora oportuna traslado de salida al aeropuerto.

Dia 6° (Sábado): SHAKALAND / DURBAN

Café da manhã. Saída até Durban, viajando através das áreas
de plantações de cana-de-açúcar. Chegada ao hotel e tarde
livre para desfrutar as praias ou fazer um tour opcional da cidade. Acomodação no hotel.

O TOUR INCLUI

SI

• Traslados do aeroporto até chegada em Johannesburgo e Cidade do Cabo com chofer/guia falando espanhol.
• Transporte em táxi, kombi ou ônibus (dependendo do número
de participantes) com chofer/guia falando espanhol.
• Visita a Bourke’s Luick Potholes no Rio Blyde, na província de
Mpumalanga (sujeito a disponibilidade de tempo e condições
metereológicas).
• Entradas ao Parque Kruger.
• Safari de dia completo em Kruger em veículo 4x4 aberto com
guia falando espanhol.
• Acomodação no hotel e café da manhã em Johannesburgo,
Swazilândia, Durban, Porto Elizabeth, Knysna, Oudtshoorn e
Cidade do Cabo.
• Meia pensão (café da manhã e jantar) na região do Parque
Kruger.
• Meia pensão (café da manhã e jantar) em Shakaland inclusive
um show cultural pela tarde/noite ou manhã.
• Proteção e assistência MAPAPLUS.

3.750
1.250

Categoria “B”
3.175
890

Categoria “C”
Em apartamento Duplo
Supl. Individual

2.850
570

De 01 de Janeiro 2018 a 12 de Março de 2018

PACOTE PLUS
450$ INCLUI 2 REFEIÇÕES E 3 EXTRAS

REFEIÇÕESS
• 2 Almoços (sem bebidas).
EXTRAS
• Dia completo península do Cabo.
• Dia completo Combo City

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte condições gerais.

tour + vinhedos.
• Meio dia em Durban:
Kwamashu Township”,
“Inanda Heritage” & “Gandhi
Settlement”

Categoria “A”
Em apartamento Duplo
Supl. Individual

3.775
1.290

Categoria “B”
Em apartamento Duplo
Supl. Individual

3.250
890

Categoria “C”
Em apartamento Duplo
Supl. Individual

2.930
570

Consultar Suplementos de Natal / Fim de ano

EXTREMO ORIENTE: África
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Austrália Clássica

10 DIAS
desde

3.475$
Cairns

AUSTRÁLIA

Sydney
Melbourne

SYDNEY
VISITANDO: SYDNEY / CAIRNS / MELBOURNE.
Saídas 2017 / 2018
A SYDNEY: SEGUNDA
2017

Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

03*, 10, 17, 24*
01*, 08*, 15*, 22*, 29*
05*, 12, 19*, 26
03*, 10*, 17*, 24*, 31*
07*, 14*, 21*, 28*
04*, 11*, 18*, 25*
02*, 09*, 16*, 30*
06*, 13*, 20*, 27
04*, 11*

2018

Janeiro 08*, 15*, 22*, 29*
Fevereiro05*, 26*
Março 05*, 12*

*Essas saídas indicadas tem possibilidade de extensão ao nosso tour Nova
Zelândia Paisagens e Cultura ou Nova Zelândia Aotearoa.

Dia 1° (Segunda): SYDNEY

Chegada ao aeroporto de Sydney e traslado ao hotel. Acomodação.

Dia 2° (Terça): SYDNEY

Café da manhã. Pela manhã saída para visita da cidade.
Passaremos pelo bairro conhecido como The Rocks, onde de
milhares de anos viveram os aborigenas antes que chegassem os colonizadores britânicos. Visitaremos a Galeria de Arte
Nova Gales do Sul que é uma das instituições culturais mais
importantes da Austrália. Cruzaremos o Woolloomooloo, o
qual foi um dos mais prestigiosos bairros da cidade de onde
desfrutaremos a vista desde Elizabeth Bay. Continuaremos por
Chinatown seguindo até o porto de King Street, onde faremos
um cruzeiro para navegar pela magnífica baia de Sydney com
suas bonitas residências que margeiam a costa enquanto
desfrutamos de um delicioso almoço. Desembarcaremos em
King St Wharf de Darling Harbour e tempo livre.Acomodação.

Dia 3º (Quarta): SYDNEY / BLUE MOUNTAINS
/ SYDNEY

Café da manhã e visita de dia completo ao Parque Nacional
Blue Mountains para conhecer e apreciar os animais nativos
(Coala, canguru, wallabies, emús, etc). Com um pouco de
sorte também poderá ver o famoso Diabo da Tasmania. Passaremos por Leura, cidade conhecida por seus jardins, cafés,
restaurantes, galerias, boutiques e artesanato. Almoço em
um típico café. Em Scenic World teremos tempo para tomar
opcionalmente (custo adicional) o trem mais inclinado do
mundo, seguindo por um caminho de um antigo bosque e
visitar a histórica mina de carvão de Katoomba e regressar
no teleférico de Skyway. No regresso a Sydney passaremos
pelo Parque Olímpico para recordar os jogos de 2000 (breve
parada para fotos). Acomodação.

Dia 4º (Quinta): SYDNEY / CAIRNS

Café da manhã. Na hora oportuna traslado ao aeroporto
para sair em voo a Cairns (voo não incluído). Chegada a
Cairns e traslado ao hotel. Acomodação.

Dia 5º (Sexta): CAIRNS / GRANDE BARREIRA
DE CORAL / CAIRNS

Café da manhã. Hoje faremos um cruzeiro pela Grande
Barreira de Coral que se extende por 2300Km desde o ex64

tremo norte de Queensland até o sul na altura Bundaberg,
o maior parque marinho tropical do mundo. Para este dia
recomendamos levar toalha, traje de banho, protetor solar,
óculos de sol, chapéu, uma muda de roupa e dinheiro em
efetivo para bebidas e souvenirs. Almoço buffet. Durante
o cruzeiro serão oferecidos opcionais para fazer snorkel,
mergulho, etc, incluindo material necessário. Ao final da
tarde regresso a Cairns. Acomodação.

Dia 6º (Sábado): CAIRNS / PARQUE NACIONAL
DAINTREE & MOSSMAN GORGE / CAIRNS

Café da manhã e saída em excursão pelos bosques tropicais
Patrimônio da Humanidade: Parque Nacional Daintree a
75Km ao norte de Cairns, passando por plantações de cana-de-açúcar e pelo balneário Port Douglas. A oportunidade
(custo extra) de entrar no Parque de Crocodilos Hartley’s.
Proseguimos até o norte para chegarmos a Mossman e o Rio
Daintree onde tomaremos um barco que nos levará para um
passeio de 1 hora podendo apreciar o habitat natural de mangrove e as serpentes. Almoço picnic num jardim tropical. Em
nosso caminho de regresso visitaremos Mossman Gorge e caminharemos por um bosque nativo considerado o mais antigo
do planeta. Haverá tempo para um mergulho em uma piscina
natural. Ao finalizar poderemos apreciar a galeria de arte com
pinturas e arte aborigena. Regresso ao hotel. Acomodação.

Dia 7º (Domingo): CAIRNS / MELBOURNE

Café da manhã. Na hora oportuna traslado ao aeroporto
para sair em voo a Melbourne (voo não incluído). Chegada a Melbourne e traslado ao hotel. Acomodação.

Dia 8º (Segunda): MELBOURNE

SI

O TOUR INCLUI

• Traslado de chegada do aeroporto ao hotel com assistência
falando espanhol. O resto do traslado somente com táxi (sem
assistência). Os traslados em outros dias diferentes do tour de
chegada e/ou saída tem suplemento).
• Acomodação e café da manhã buffet nos hotéis previstos ou
similares.
• Um total de 4 almoços (sem bebidas).
• Transporte em ônibus e guias falando espanhol durante todo
o circuito.
• As visitas previstas no programa.
• A entrada necessária a todos os lugares e impostos meio ambiente na Barreira de Coral (Cairns).
• Proteção e assistência MAPAPLUS.
NO

O TOUR NÃO INCLUI

• Voos domésticos nacionais ou internacionais.
• Bebidas nas refeições.
• Nenhum serviço não especificado no “tour inclui”.

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares
Cidades

Categoria Primeira /
Primeira Superior

Categoria
Luxo

Sydney
Cairns
Melbourne

The Grace Hotel
Pacific Hotel Cairns
Vibe Savoy

Four Seasons
Shangri-la
The Langham

$

Preço por pessoa em $ USA
em apartamento Duplo
Tour 10 Dias: Sydney / Melbourne

Café da manhã. Visita desta bela cidade incluindo o bairro
chinês, o Parque Fitzroy, a Catedral de St. Paul, a costaneira
do Rio Yarra e Southbank com o magnífico edifício do Cassino Crown, Docklands, o bairro de St Kilda e seu porto, a
basílica, a Catedral de St Patrick, o Teatro Princess, Albert
Park e as elegantes ruas de boutiques de marcas internacionais na Chapel St e Toorak Road. Ao finalizar será entregue
o ticket para subir no Eureka Skydeck 88 em Soutbank, para
uma vista panorâmica da cidade. O regresso ao hotel será
por sua conta. Tarde livre. Acomodação.

Saídas 2017 / 2018
03/ABR a 25/SET 2017
Sup. Apartamento Individual
02/OUT 2017 a 26/MAR 2018
Sup. Apartamento Individual

Categoria Primeira /
Primeira Superior

Categoria
Luxo

3.475
1.175
3.695
1.390

4.290
1.925
4.550
2.050

NOTA IMPORTANTE: Tour com gastos de cancelamento de 50$ por
pessoa desde o momento da confirmação, independentemente do
resto de gastos publicados em nossas condições gerais.

Dia 9º (Terça): MELBOURNE / GREAT OCEAN
ROAD / MELBOURNE

Café da manhã. Excursão a Great Ocean Road conhecida
como a costa dos naufrágios. Passaremos por Geelong, importante cidade de Victoria, bonitas vilas costeiras e locais
de varaneio como Torquay e Lorne. Caminharemos por um
bosque de eucalipto no Ecolodge de Cape Otway para ver
os coalas em seu habitat natural assim como espécie de
pássaros. Finalmente desde Port Campbell retorno pela
estrada interna via Colac, chegando a Melbourne ao anoitecer, admirando a cidade iluminada ao cruzar o Westgate
Bridge. Acomodação.

Dia 10º (Quarta): MELBOURNE

Café da manhã. Na hora prevista traslado ao aeroporto.

EXTREMO ORIENTE: Austrália e Nova Zelândia

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte condições gerais.

Austrália Maravilhosa

9 DIAS
desde

3.175$
Cairns

AUSTRÁLIA

Ayers Rock

Sydney

AY
A
YERS
ERS RO
ER
ROCK
CK
VISITANDO: SYDNEY / AYERS ROCK / CAIRNS
aprender sobre a cultura aborigena e ver sua arte e artesanato.

Saídas 2017 / 2018
A SYDNEY: TERÇA
2017

Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

11, 25*
09*, 23*
06*, 20*, 27
04*, 18*, 25*
01*, 08*, 15*, 29*
05*, 12*, 26*
03*, 17*, 31*
14*, 28
12*, 29**

2018

Janeiro 09*, 23*
Fevereiro06*, 20*
Março 06*, 20*

*Essas saídas indicadas tem possibilidade de extensão ao nosso tour Nova
Zelândia Paisagens e Cultura ou Nova Zelândia Aotearoa.
** Saída especial na sexta 29 de dezembro.

Dia 1° (Terça): SYDNEY
Chegada ao aeroporto de Sydney e traslado ao hotel. Acomodação.

Dia 2° (Quarta): SYDNEY
Café da manhã Tour de meio-dia dedicado a descobrir
“The Rocks”, King Cross e a famosa praia de Bondi Beach.
Ao meio-dia realizaremos um cruzeiro pela baia de Sydney.
(com almoço incluído) que nos dará a oportunidade de
apreciar a espetacular vista da Ópera, a famosa Ponte da
Baia e o Forte Denison. Tempo livre para seguir desfrutando
a cidade. Acomodação.

Dia 3° (Quinta): SYDNEY
Café da manhã dia livre ou possibilidade de realizar visitas
opcionais. Acomodação.

Dia 4° (Sexta): SYDNEY / AYERS ROCK /
ULURO / AYERS ROCK
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para tomar o voo
com destino Ayer Rocks (voo não incluído). Traslado ao
hotel. Pela tarde passeio pelos arredores da base de Uluru.
Viagem em ônibus até Kuniya onde visitaremos a bonita
Mutitjulu. Poderemos admirar pinturas rupestres aborigenas e conhecer a região mediante os comentários que o
guia fará sobre suas características e história. Visita posterior ao Centro Cultural Uluru Kata Tjuta onde poderemos

Na continuação desfrutaremos de um pôr do sol enquanto
degustamos uma taça de espumante Austráliano e canapés.
Regresso ao hotel. Acomodação.

Dia 5° (Sábado): AYERS ROCK / KATA TJUTA
/ AYERS ROCK
Café da manhã. Viagem ao Parque Nacional de Uluru Kata
Tjuta onde desfrutaremos de uma taça de café/chá e bolacha enquanto esperamos o nascer do sol desfrutando a
troca de luz reflexados no monolito. Em seguida visita a
Kata Tjuta para desfrutar de uma vista panorâmica da parte
sul. Caminha entre os vestígios de antigas formações de
rochas e conglomerados em Walpa Gorge. Ao entardecer
traslado para desfrutar de um jantar. Finalizado o jantar
regresso ao hotel e Acomodação.

Dia 6° (Domingo): AYERS ROCK / CAIRNS
Café da manhã. Manhã livre. Posteriormente traslado ao
aeroporto para tomar o voo com destino Cairns (voo não
incluído). Chegada a Cairns e traslado ao hotel. Acomodação.

SI

O TOUR INCLUI

• Traslado do aeroporto ao hotel e vice-versa na chegada e saída
do tour (não inclui assistência no aeroporto para o voo de Ayers
Rocks a Cairns). Os traslados em outros dias diferentes ao tour de
chegada e/ou saída tem suplemento).
• Acomodação e café da manhã buffet nos hotéis previstos ou
similares.
• Um total de 3 almoços e 1 jantar (sem bebidas).
• Transporte em ônibus e guias falando espanhol durante todo
o circuito.
• As visitas previstas no programa.
• A entrada aos seguintes lugares: Parque Nacional Uluru (Ayers
Rock) e imposto meio ambiente na Barreira de Coral (Cairns).
• Proteção e assistência MAPAPLUS.
NO

O TOUR NÃO INCLUI

• Serviço de assistência de guia no aeroporto em Ayers Rock ou
em Cairns.
• Voos domésticos nacionais ou internacionais.
• Bebidas nas refeições.
• Nenhum serviço não especificado no “tour inclui”.

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares

Dia 7° (Segunda): CAIRNS / BARREIRA DE
CORAL / CAIRNS

Cidades

Categoria Única

Café da manhã. Hoje faremos um cruzeiro de dia completo
a Grande Barreira de Coral. Almoço a bordo. Regreso ao
hotel e Acomodação.

Sydney
Ayers Rock
Cairns

The Grace Hotel
Desert Gardens Hotel
Pacific Hotel Cairns

Dia 8° (Terça): CAIRNS / WOOROONOORAN
/ CAIRNS
Café da manhã Visita de dia completo ao Bosque Tropical
Wooroonoooran, com almoço incluído, regreso ao hotel
e Acomodação.

Dia 9° (Quarta): CAIRNS
Café da manhã no hotel e na hora prevista traslado ao
aeroporto de Cairns.
NOTAS:
• Os voos domésticos não estão incluídos no preço do tour. Os voos
que devem ser reservados para que os clientes viagem com o guia e
o resto do grupo são: SYD-AYQ JQ660/QF5660 e AYQ-CNS QF1854.
• No tour não é possível escalar o Monolito de Ayers Rocks.

$

Preço por pessoa em $ USA

em apartamento Duplo
Tour 9 Dias: Sydney / Cairns
Saídas em Abril, Junho, Julho

3.175
1.125

Em apartamento Duplo
Sup. Apartamento Individual
Saídas em Maio

3.225
1.320

Em apartamento Duplo
Sup. Apartamento Individual
Saídas em Agosto, Outubro, Novembro

3.425
1.400

Em apartamento Duplo
Sup. Apartamento Individual
Saídas 29 Dezembro e 09 Janeiro 2018

4.050
2.100

Em apartamento Duplo
Sup. Apartamento Individual
Resto de Saídas

Em apartamento Duplo
Sup. Apartamento Individual

3.325
1.375

NOTA IMPORTANTE: Tour com gastos de cancelamento de 50$ por
pessoa desde o momento da confirmação, independentemente do
resto de gastos publicados em nossas condições gerais.

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte condições gerais.

EXTREMO ORIENTE: Austrália e Nova Zelândia
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Nova Zelândia
Aotearoa

9 e 13 DIAS

3.650$

desde

Auckland

NOVA
ZELÂNDIA

Rotorua

Punakaiki

Kaikoura
Christchurch
Lake Tekapo
Wanaka

Franz Josef Glacier

Queenstown
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AU
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VISITANDO: AUCKLAND / HOBBITON / ROTORUA / LAKE TEKAPO / QUEENSTOWN / FRANZ JOSEF GLACIER / KAIKOURA / CHRISTCHURCH.
país com 3.750 metros, lagos e rios glaciares de cor turquesa.
Continuação até Wanaka e traslado ao hotel. Acomodação.

Saídas 2017 / 2018
A AUCKLAND: QUARTA
2017

Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 28
12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
13, 20, 27

Dia 6º (Segunda): WANAKA / QUEENSTOWN
2018

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

03, 10, 17,24, 31
07, 14, 21, 28
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25

Dia 1º (Quarta): AUCKLAND

Chegada, assistência e traslado ao hotel. Acomodação.

Dia 2º (Quinta): AUCKLAND

Café da manhã. Pela manhã, visita ao Museu de Auckland e
continuação até Parnell, bairro central com casas victorianas,
cafés, galerias e boutiques. Passeio por bairros residenciais com
mansões de luxo. Seguiremos pela costa Tamaki até Mission.
Regressaremos novamente até o centro da cidade com a visita
do Viaduto de Auckland, seguido da visita a Sky Tower, a Torre
de Auckland de 328 metros de altura e visita da Costa Oesteen
para visita do Parque Regional Muriwai com sua costa negra,
popular pelo surf e colônias de alcatrazes. Acomodação.

Dia 3º (Sexta): AUCKLAND / MATAMATA/
ROTORUA

Café da manhã. Saída para uma viagem mágica através da Comarca do Hobbit onde se filmou a fascinante trilogia do “Senhor
dos Anéis”. Começaremos a viagem até o sul de Auckland por
Bombay Hill através da rica região agrícola de Waikato. Passaremos pela famosa cidade de Cambridge que agrega um ambiente
típico inglês. Atravessaremos os verdes frados ondulantes aproximando-nos pela comarca de Hobbiton Chegaremos a Shire’s Rest
onde iniciaremos nosso tour por Hobbiton Movie Set. Le Shire
está localizado dentro de uma das regiões mais espetaculares e
único lugar no mundo onde pode-se experimentar ou participar
de um set de filme real. Ao finalizar o tour nos dirigiremos até
Matamata onde pareremos em uma sítio Longlands para degustar um almoço de estilo neozolandes. Na chegada a Rotorua
traslado ao hotel. A tarde visitaremos Te Puia a reserva termal e
centro de cultura Maori no instituto de arte e artesanto da Nova
Zelândia. Em seguida seremos recebidos de maneira tradicional
e veremos uma demonstração de danças e canções Maori, jantar
típico cultural Maori, traslado ao hotel e acomodação.

Dia 4º (Sábado): ROTORUA / CHRISTCHURCH
/ LAKE TEKAPO

Café da manhã e começamos a visita da reserva termanl de
Waiotapu. Ao seu término será efetuado traslado ao aeroporto
de Rotorua para o voo com destino Christchurch. Chegada e
saída pela região agrícola de Canterbury Plains. Visita a uma
granja da região, picnic/jantar. Continuação da viagem a
Lake Tekapo e traslado ao hotel. Acomodação.

Dia 5º (Domingo): LAKE TEKAPO / WANAKA

Café da manhã. Pela manhã visita a este maravilhoso lago
rodeado de montanhas e com águas cristalinas de cor turquesa.
Opcional voo panorâmico ao redor do lago e glaciares. Saída de
Lake Tekapo até Mt Cook Village, desde onde poderemos apreciar vistas espetaculares. Continuação da nossa viagem passando pela zona Mackenzie Country. Pelo caminho poderemos
desfrutar belíssimas vistas do Monte Cook, pico mais alto do
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Café da manhã. Manhã livre para realizar passeios ao redor deste
espetacular lago e sua vila repleto de cafés e lojas de artesanto.
Ao meio-dia saída de Wanaka com destino até Queenstown,
passando pela tradicional vila mineira Arrowtown e visitando a
ponte do primeiro “Bungy Bridge” (salto não incluído) onde se
originou o conhecido “Bungy Jumping”. Chegada a Queenstown
e breve passeio pelo centro incluindo subida ao teleférico de
Skyline acima de Bob’s peak. Traslado ao hotel e Acomodação.

Dia 7º (Terça): QUEENSTOWN / EXCURSION
AL MILFORD SOUND / QUEENSTOWN

Café da manhã e visita sujeita a condições climáticas. No caso de
impossibilidade de realizar esta excursão será oferecido a Doubtful
Sound, devendo ser pago um suplemento adicional no destino. Excursão de dia inteiro até Milford Sound viajando pelo Parque Nacional dos Fiordes. Um passeio de barco nos levará até o Mar da
Tasmania onde poderá admirar o fiorde, o Pico Mitre e a Cascata
de Bowen. Durante a travessia está incluído o almoço. Regresso
a Queenstown em ônibus, avião teco-teco ou helicóptero sobrevoando o parque, suas cascatas, a selva, costas, rios e vales até
chegar a cidade (opcional não incluído no preço). Acomodação.

Dia 8º (Quarta): QUEENSTOWN

Café da manhã e dia livre para realizar atividades opcionais.
Acomodação.

Dia 9º (Quinta): QUEENSTOWN / FRANZ
JOSEF GLACIER

Café da manhã. Pela manhã saída via Haast Pass até chegar
a região dos glaciares, através do Parque Nacional Monte Aspring onde pararemos para desfrutar de um passeio em bote
para explorar o vale deste glacial e sua natureza. Continuação
até Franz Josef. Breve parada em Fox Glacier e continuação da
viagem realizando uma visita ao Lago Matheson. Chegada a
Franz Josef traslado ao hotel e Acomodação.
Para os passageiros terminando em Queenstown:
Café da manhã no hotel. Na hora prevista traslado ao aeroporto. Fim dos serviços.

Dia 10º (Sexta): FRANZ JOSEF GLACIER/
GREYMOUTH / PUNAKAIKI

Café da manhã e manhã livre com possibilidade de atividades
opcionais, pela tarde saída até Punakaiki, passando pela região
de Greymouth e Hokitika, visita as Punakaiki Pancake Rocks,
que foram erodidas pelo mar para adquirir sua forma característica “Rochas Panqueque”. Chegada a Punakaki e acomodação.

Dia 11º (Sábado): PUNAKAIKI / KAIKOURA

Café da manhã e saída até Kaikoura pela costa oeste e seguidamente até Lewis Pass, será realizada uma breve parada em
Hanmer Springs continuando até Kaikoura pela costa oeste.
Chegada a Kaikoura e traslado ao hotel. Jantar e acomodação.

Dia 12º (Domingo): KAIKOURA / CHRISTCHURCH

Café da manhã. Pela manhã realizaremos um passeio de barco
para ver as baleias (saída sujeita a condições climáticas). Saída
até Christchuch onde na chegada realizaremos uma breve introdução da cidade. Acomodação.

Dia 13º (Segunda): CHRISTCHURCH

Café da manhã e na hora prevista traslado ao aeroporto.

EXTREMO ORIENTE: Austrália e Nova Zelândia

SI

O TOUR INCLUI

• Todos os traslados desde o aeroporto ao hotel e vice-versa com
assistência de fala espanhola. Os traslados em outros dias diferentes ao tour de chegada e/ou saída tem suplemento.
• Acomodação em hotéis de Categoria Primeira Superior, exceto
em Franz Josef Glacier, Punakaiki e Kaikoura que são de Categoria Turista Superior.
• Café da manhã diário completo tipo buffet, exceto Kaikoura
onde o café da manhã é tipo continental.
• Dois almoços e um jantar/picnic incluídos.
• Um jantar na opção de 13 dias.
• Visitas indicadas no programa com guia falando espanhol.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

NO

O TOUR NÃO INCLUI

• Tarifas aéreas domésticas ou internacionais.
• Bebidas, gorjetas e outros serviços não mencionados como incluídos.

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares
Cidades

Categoria Única

Auckland
Rotorua
Lake Tekapo
Wanaka
Queenstown
Franz Josef Glacier
Punakaiki
Kaikoura
Christchurch

Grand Millennium Hotel
Millennium Hotel
Pepper´s Bluewater Resort Lake Tekapo
Edgewater Resort Wanaka
Copthorne Lakefront
Franz Josef Glacier
Punakaiki Resort
Gateway Motor Lodge Kaikoura
Rendezvous Hotel

$

Preço por pessoa em $ USA

em apartamento Duplo

Tour 9 Dias: Auckland / Queenstown
De 03 Maio a 27 Setembro 2017

Em apartamento Duplo
Sup. Apartamento Individual

3.650
1.075

De 04 Outubro 2017 a 25 Abril 2018

Em apartamento Duplo
Sup. Apartamento Individual

3.925
1.250

Tour 13 Dias: Auckland / Christchurch
De 03 Maio a 27 Setembro 2017

Em apartamento Duplo
Sup. Apartamento Individual

5.875
1.675

De 04 Outubro 2017 a 25 Abril 2018

Em apartamento Duplo
Sup. Apartamento Individual

6.185
1.900

Suplemento trajeto de avião
Rotorua/Christchurch no dia 04 do tour

Por pessoa
(O voo previsto para este tour é NZ 5785)

225 NETO

NOTA IMPORTANTE: Tour com gastos de cancelamento de 50$ por
pessoa desde o momento da confirmação, independentemente do
resto de gastos publicados em nossas condições gerais.

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte condições gerais.

Nova Zelândia
Paisagens e Cultura

6 e 10 DIAS
desde

3.375$
Auckland

Rotorua

NOVA
ZELÂNDIA

Queenstown
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VISITANDO: AUCKLAND / WAITOMO / HOBBITON / ROTORUA / CAMBRIDGE / HAMILTON / AUCKLAND / QUEENSTOWN / DOUBTFUL SOUND / QUEENSTOWN.

Dia 5º (Domingo): ROTORUA / CAMBRIDGE
/ AUCKLAND

Saídas 2017 / 2018
A AUCKLAND: QUARTA
2017

Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

12
03
14
12
09
06, 20
04, 18
22
13

2018

Janeiro 03, 17, 31
Fevereiro21
Março 07

Dia 1º (Quarta): AUCKLAND
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Acomodação.

Dia 2º (Quinta): AUCKLAND
Café da manhã. Visita da cidade incluindo as principais áreas
de interesses da cidade: Viaduto Harbour, Westhaven Marina
de Iates, a Universidade de Auckland, o Parque Público Domain onde visitaremos o Museu de Auckland. Continuação até
Parnell, bairro central com casas victorianas, cafés, galerias e
boutiques. Passeio pelos bairros residenciais com mansões de
luxo e continuação pela costa Tamaki até Mission Bay e visita
da ilha vulcânica Rangitoto. Também incluímos a entrada da
Sky Tower para uma visita panorâmica da cidade desde o seu
mirante Observation Deck e o Sky Deck (externo). Tarde livre.
Acomodação.

Dia 3º (Sexta): AUCKLAND / WAITOMO /
HOBBITON / ROTORUA
Café da manhã. Saída até a região de Waikato para visita da
Covas Waitomo, onde poderemos ver estalctitas e estalagmitas
na Cova Catedral e logo deslizarmos por rio subterrâneo em
um bote e assim ver um espetáculo maravilhoso de centenas
de glow-worm que iluminam o teto da cova dando a impressão de um céu estrelado. Almoço no restaurante campestre.
Continuação ao povo de Matamata, local onde se criam cavalos
de corrida, assim como fazendas de criação de gado bovino e
ovino. Tour a Hobbiton movie set situado na fazenda Alexander de 500 hectares com 13 mil ovinos e 300 cabeças de gado
angus, onde se instalou o set de filmagem do Senhor dos Anéis
com espetaculares vistas sobre Kaimai Ranges. Continuação de
viagem a Rotorua. Acomodação.

Dia 4º (Sábado): ROTORUA
Café da manhã e visita da Reserva Geotermal de Waiotapu.
Continuaremos com uma entrada a Whakarewarewa The Living
Village, situada em um vale geotermal onde assistiremos um
espetáculo cultural de danças típicas Maorí. Almoço típico e
continuaremos com uma visita de Whakarewarewa: para conhecermos a cultura Maorí e suas tradições. Seguiremos com
a visita ao Government Gardens e o belo edifício Tudor e Blue
Bath com a entrada ao Lake Spa Pools do Polynesian Spa, para
relaxar em suas piscinas termais em frente ao lago Rotorua em
pleno centro. Acomodação.

Café da manhã. Saída até a Cambridge. Visita de um Deer
Stu, um criadouro de cervos vermelhos. Almoço em restaurante típica de uma granja que cultiva 100 mil plantas de arandanos em forma 100% orgânica. Continuaremos com a visita
de Hamilton Gardens, premiado internacionalmente por seus
vários jardins temáticos. Chegada a Auckland e Acomodação.

Dia 6º (Segunda): AUCKLAND / QUEENSTOWN
Café da manhã e na hora prevista traslado ao aeroporto para
embarcar em voo a Queenstown (voo não incluído). Chegada
e traslado ao hotel. Pela tarde saída para um passeio de barco
a vapor TSS Earnslaw pelo Lago Wakatipu até a granja Walter
Peak com suas belas paisagens. Desembarcaremos para ver
uma demonstração dos cães pastores com as ovelhas e nos
servirão um farto chá colonial. Acomodação.
Para os passageiros terminando em Auckland: Café
da manhã no hotel. Na hora prevista traslado ao aeroporto.
Fim dos serviços.

SI

O TOUR INCLUI

• Todos os traslados desde o aeroporto ao hotel e vice-versa com
assistência de fala espanhola. Os traslados em outros dias diferentes ao tour de chegada e/ou saída tem suplemento.
• 5 ou 9 noites de acomodação nos hotéis indicados ou similares.
• Café da manhã diário.
• Almoços indicados no programa (sem bebidas).
• Visitas indicadas no programa com guia falando espanhol.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

O TOUR NÃO INCLUI

NO

• Voo Auckland/Queenstown na opção de 10 dias.
• Bebidas, gorjetas e outros serviços não mencionados como incluídos.

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares
Cidades
Auckland
Rotorua

Dia 7º (Terça): QUEENSTOWN
Café da manhã e saída para uma visita panorâmica desde Queenstown Hill sobre a cidade, o Lago Wakatipu e as montanhas
Remarkables. Pararemos na ponte do Rio Kawarau para ver o
famoso Bungy Jumping. Depois visitaremos Gibbston Valley
Winery, um vinhedo e bodega no Vale Gibbston e teremos uma
degustação de vinhos. Visitaremos o pitoresco povoado mineiro
de Arrowtown há 19Km de Queenstown. Tomaremos um teleférico a Bob’s Peak para almoçar com visita panorâmica do lago
e a cidade. Resto da tarde livre.Acomodação.

Dia 8º (Quarta): QUEENSTOWN / DOUBTFUL
SOUND / QUEENSTOWN
Para a excursão de hoje levaremos repelente de insetos, câmera, óculos de sol, proteção solar, capa de chuva e sapatos
confortáveis, jaquetas e abrigo (polar inverno).
Café da manhã e saída ao fiorde Doubtful, começando com
uma viagem em ônibus cercando o Lago Wakatipu, e nos
vales a pé pelas montanhas até chegar a Pearl Harbour, frente
ao Lago Manapouri. Aqui nos darão uma caixa para almoço
picnic para levarmos no cruzeiro. Saída em catamarã até o
belo Lago Manapouri, um passeio de 45 minutos para chegarmos até West Arm e seguiremos em ônibus para cruzar a espetacular montanha com paradas para fotos em Wilmot Pass
em rota até chegarmos ao outro lado, a Deep Cove. O fiorde
Doubtful está no coração do Parque Nacional Fiordland. Saída
em catamarã pelo remoto fiorde Doubtful Sound, 3 horas (ida
e volta) até a desembocadura do Mar de Tasman, com uma
bela paisagem de cascatas e bosques. Regresso em catamarã
até Manapouri e retorno a Queenstown. Acomodação.

Queenstown

Categoria Primeira /
Primeira Superior

Categoria
Luxo

Heritage Auckland / City
Life Auckland / Mercure
Novotel Rotorua / Distinction Rotorua
Novotel Lakeside
Queenstown / Copthorne
Lakefront / Millenium
Queenstown

Pullman Auckland
Regent of Rotorua /
Millennium Rotorua
Sofitel Queenstown /
St Moritz

Preço por pessoa em $ USA

$

em apartamento Duplo

Tour 10 Dias: Auckland / Queenstown (Tour Completo)
Saídas 2017 / 2018

Categoria Primeira / Categoria
Primeira Superior
Luxo

12 Abril a 20 Setembro 2017
Sup. Apartamento Individual
04 Outubro 2017 a 07 Março 2018
Sup. Apartamento Individual

5.450
1.190
5.995
1.715

5.925
1.640
6.295
1.950

Tour 6 Dias: Auckland / Auckland (Dia 01 ao Dia 06 do tour)
Saídas 2017 / 2018

Categoria Primeira / Categoria
Primeira Superior
Luxo

12 Abril a 20 Setembro 2017
Sup. Apartamento Individual
04 Outubro 2017 a 07 Março 2018
Sup. Apartamento Individual

3.375
625
3.695
950

3.450
570
3.590
825

Suplemento trajeto de avião
Auckland/Queenstown no Dia 06 do tour

Por pessoa

200 NETO

NOTA IMPORTANTE: Tour com gastos de cancelamento de 50$ por
pessoa desde o momento da confirmação, independentemente do
resto de gastos publicados em nossas condições gerais.

Dia 9º (Quinta): QUEENSTOWN
Café da manhã e dia livre para passear ou possibilidade de
um opcional de dia completo até Mt Cook. Acomodação.

Dia 10º (Sexta): QUEENSTOWN
Café da manhã e na hora prevista traslado ao aeroporto.

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte condições gerais.

EXTREMO ORIENTE: Austrália e Nova Zelândia
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