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TURQUIA, EGITO e
EMIRADOS ÁRABES
Setembro 17 - Março 18
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Desde 460 $
+ 48 Dias

Visitando:   Cairo / Aswan / Kom Ombo / Edfu/ Luxor 

Egito Ramses

Dia 1º (Quarta): Brasil
Saída em voo internacional com destino à Cairo  

Dia 2º (Quinta): Cairo
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Aco-
modação no hotel.

Dia 3º (Sexta): Cairo / Aswan / Cruzeiro 
Pelo O Nilo (MP)
Café da manhã e traslado ao aeroporto para 
embarcar no avião com destino a Aswan. (VOO 
NÃO INCLUÍDO). Chegada e traslado ao barco. 
Acomodação no hotel em camarotes. Jantar e 
noite a bordo.

Dia 4º (Sábado): Em Cruzeiro: Aswan 
(PC)
Acomodação e pensão completa a bordo. Possibi-
lidade de fazer uma excursão opcional em ônibus 
a Abul Simbel para visitar seus impressionantes 
templos de Ramsés II e Nefertari, resgatado das 
profundezas do Nilo. Visita da presa alta de Aswan.

Dia 5º (Domingo): Em Cruzeiro: Kom 
Ombo / Edfu (PC)
Visita do templo Kom Ombo, situado em uma 
plataforma rochosa em uma pequena curva do 
Nilo. Chegada a Edfú. Visita do templo mais bem 
conservado do Egito, dedicado ao deus Horus. 
Pensão completa a bordo.

Dia 6º (Segunda): Em Cruzeiro: Luxor / 
Cairo (MP)
Depois do café da manhã, visita do Templo 
de Luxor, dedicado ao deus Amón-Ra onde se 
destaca a avenida das Esfinges, o Obelisco, as 
estátuas de Ramsés II e Naos. Visita do Templo 
de Karnak, onde foi descoberta 18 000 mil es-
tátuas. Opcionalmente cruzaremos as margens 
do Nilo ao oeste para visitar o Vale dos Reis e 
conhecer as fabulosas estátuas dos Colosos de 
Memnon, e também o Templo de Hatshepsut. 
(Visita ao Vale dos Reis incluída no Pacote Plus 
P+). Almoço a bordo. Traslado ao aeroporto 
para embarcar em voo até Cairo. (VOO NÃO 

INCLUÍDO). Chegada e traslado ao hotel. Aco-
modação no hotel.

Dia 7º (Terça): Cairo (AD)
Cafés da manhã diários. Durantes estes dois dias 
incluiremos uma visita as mundialmente famosas 
Pirâmides de Gizeh e Esfinge, com entrada ao 
recinto. Opcionalmente sugerimos fazer uma vi-
sita ao Museu Egípcio, mesquitas e cidade, com 
almoço. (Visita e almoço incluídos no Pacote Plus 
P+). Acomodação no hotel.

Dia 8º (Quarta): Cairo 
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.

El Cairo

6 4
o

Opção A 4*

Ciudade Hotéis
Cairo Barceló Pyramids 4*

Hotéis previstos ou similares

Opção B 5*

Ciudade Hotéis
Cairo Conrad 5*

Preço por pessoa em $ Usa em acomodação dupla

Tour Cat. Apartamento Duplo Suplemneto Individual

Tour 8 dias Cairo / Cairo
Setembro 2017

A 4* 460 250
B 5* 545 290

Tour 8 días El Cairo / El Cairo
Restante das datas

A 4* 515 250
B 5* 620 290

$

Cruzeiro pelo Nilo: Nile Premiun 5* Superior Suplemento especial para saídas de Natal e Ano Novo (Consultar)

• Assistência e traslados indicados no itinerário.
• 4 dias de Cruzeiro pelo Nilo a bordo do Nile 

Premiun 5* superior em PC
• 3 noites de hospedagem e café da manhã no 

Cairo em hotel de categoria escolhida.
• Visitas incluídas com guia local conforme o 

programa. 
• Transporte em micro-ônibus ou carro privado 

com guia falando espanhol.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

O Tour incluiSI

Pacote Plus

REFEIÇÕES
• 1 Almoço (Cairo)

EXTRAS
• Visita ao museu egípcio e mercado Khan El 

Khalili.
• Visita ao Vale dos Reis em Luxor

220 $
INCLUI 2 EXTRAS E 1 REFEIÇÃO

EGITO

Cairo

Aswan

Luxor
Edfu

• Gorjetas no cruzeiro, são obrigatórias aprox. 
35$ com pagamento direto no barco.

• Passagens aéreas domésticas Cairo/Luxor e 
Aswan/Cairo. Suplemento. 250$ Neto por 
pessoa.

• Bebidas e outros extras não especificados

O Tour não incluiNO

Saídas 2017 / 2018
CAIRO: QUARTAS  
2017
De 13 de setembro de 2017 a 14 de março 2018

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.
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Desde 525 $
+ 610 Dias

Visitando:   Istambul / Ankara / Capadócia / Konya / Pamukkale / Kusadasi / Éfeso / Bursa 

Turquia Mágica

Dia 1º (Terça): Brasil
Saída em voo internacional com destino a Istambul.  

Dia 2º (Quarta): Istambul
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel.  Aco-
modação no hotel.

Dia 3º (Quinta): Istambul / Ankara / Ca-
padócia (PC)
Café da manhã e saída para Capadócia. (Como a 
saída do hotel é bem cedo será preparado uma 
caixa  com café da manhã) Chegada a Ankara 
e almoço em um restaurante local, logo após 
visita do mausoléu de Ataturk,, o fundador da 
república turca e  ao  museu  das Civilizações da 
Anatólia que é um dos museus mais importan-
tes deste país. Depois do passeio continuação 
a  Capadócia  e traslado ao hotel, jantar  e  aco-
modação no hotel. (Possibilidade de fazer este 
trajeto em avião. Consulte suplemento). Visitas 
opcionais na Capadócia: A possibilidade de rea-
lizar una excursão opcional de passeio de Balão 
no amanhecer, ou participar de um espetáculo 
de bailes folclóricos, em uma típica caverna com 
bebidas regionais ilimitadas. Também pode rea-
lizar uma noite turca na Capadócia

Dia 4º (Sexta): Capadócia (PC)                                                                            
Café da manhã. Saída para visita a esta mara-
vilhosa região, formada pelas lavas dos Vulcões 
Erciyes e Hasan a mais de 3 milhões de anos uma 
mescla dos caprichos da natureza e arte humana.  
Visita do museu ao ar livre de Göreme com suas 
numerosas igrejas decoradas com frescor. Conti-

nuação aos vales de Avcilar e Güvercinlik onde se 
desfruta de uma incrível paisagem lunar e a visita 
a Vila de Uçhisar, onde podemos contemplar a 
antiga fortaleza escavada em rocha. Almoço em 
um restaurante local. A tarde teremos a visita a 
cidade subterránea de Özkonak, escavadas pelas 
primeras comunidades cristas, para proteger dos 
ataques árabes. A visita da Capadócia também 
teremos a oportunidade de visitar as lojas de 
talleres típicos de tapetes e pedras (ônix e tur-
quesa). Jantar e acomodação no hotel. 

Dia 5º (Sábado): Capadócia /  Konya / 
Pamukkale  (PC)
Café da manhã e saída até Konya, em rota visita de 
uma Kervansaray (típica pousada medieval da rota 
de Seda). Visitaremos o Monastério dos Derviches 
Dançantes, fundado por Mevlana. Almoço em um 
restaurante local. Continuação à Pamukkale, mara-
vilha natural de gigantesca catarata branca, esta-
lactites e piscinas naturais procedentes de fontes 
termais. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 6º (Domingo): Pamukkale / Éfeso/ 
Kusadasi (PC)
Café da manhã e visita de Pamukkale, famosa 
por suas cataratas de calcários petrificadas que 
são formadas por causa do cal da água que 
emana na região. Visita de Hierapolis, a qual 
possui umas necrópoles com mais de 150 mil 
tumbas. ́ Saída até Éfeso, a capital da Ásia Menor 
na época romana. Visita dos vestígios arqueoló-
gicos, onde destaca-se o Templo de Adriano, o 
Grande Teatro e a Biblioteca de Celso e terão a 

possibilidade de visitar um típico centro de pro-
dução de peles. Jantar e acomodação no hotel 

Dia 7º (Segunda): Kusadasi / Bursa / Is-
tambuL (MP)  
Café da manhã e saída em direção a Bursa, a pri-
meira capital do império Otomano. Visita mausoléu 
e a mesquita verde e a Mesquita Grande. Almoço 
em um restaurante local. A tarde continuação a Is-
tambul cruzando o Marmara em ferry. Acomodação 
no hotel de Istambul. (Possibilidade de fazer este 
trecho por avião). Consulte o suplemento.  

Dia 8º (Terça): Istambul (AD)
Estadia no hotel em regime café da manhã. Vi-
sita panorâmica pelo Corno de Ouro com parada 
na colina Pierre Loti. Visita a Mesquita Nova e o 
Gran Bazar Egípcio de especiarias. Tempo libre 
com possibilidade de realizar excursões opcio-
nais a Mesquita Azul, Palácio Topkapi e hipó-
dromo (Visita Incluída no Pacote Plus P+.)

Dia 9º (Quarta): Istambul (AD)
Café da manhã. Dia livre para poder realizar excur-
sões opcionais a Bósforo e Santa Sofia (Visita In-
cluída no Pacote Plus P+.)  Acomodação no hotel.

Dia 10º (Quinta): Istambul 
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.

Saídas 2017 / 2018 
DE ISTAMBUL: TERÇAS
2017
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

05, 19
10, 31
14, 21
05, 26

2018
Janeiro
Fevereiro
Março

09, 16
13, 27
06, 20

Estambul

9

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto e barco
• 4 dias de circuito em pensão completa na 

Turquia*
• 4 dias de hospedagem com café da manhã 

em Istambul  
• Hospedagem e café da manhã nos hotéis de 

categoria escolhida   
• Visitas incluídas com guia local conforme 

programa
• Transporte em micro-ônibus ou carro privativo 

com guia acompanhante falando espanhol
• Seguro de proteção e assistência de viagem 

MAPAPLUS.
• *Para passageiros tomando voo internos op-

cionais no inclui almoço nesse dia.

O Tour incluiSI

• Gorjetas na Turquia
• Excursões Opcionais  
• Voo Istambul – Capadócia – 100 USD neto/

por pessoa  
• Voo Esmirna – Istambul – 100 USD neto/por 

pessoa  
• Bebidas nas refeições e outros extras não 

especificado

O Tour não incluiNO

Pacote Plus

REFEIÇÕES
• 1 almoço

EXTRAS
• Visita a Bósforo e Santa Sofia
• Visita Mesquita Azul, Palácio Topkapi e hipó-

dromo (almoço)

265 $
 INCLUI  2 EXTRA E 1 REFEIÇÃO

Opção A 4*

Cidade Hotéis
Istambul Blackbird 4*
Capadócia Gold Yildirim 4*
Pamukkale Tripolis 4* / Ninova 4*
Kusadasi Marina 4* / Royal Palace 4*

Hotéis previstos ou similares

Opção B 5*

Cidade Hotéis
Istambul Wyndham Hotel 5* 
Capadócia Ramada 5* / Double Tree 5*
Pamukkale Pam Thermal 5* / Richmond Thermal 5*
Kusadasi Le Bleu 5*

Preço por pessoa em $ Usa em acomodação dupla

Tour Cat. Habitación Doble Suplemento Individual

Tour de 10 dias Istambul/Istambul
Setembro a Março 

A 4* 525 350

B 5* 695 455

$

TURQUIA

Istambul

Ankara

Cappadocia

Konya

Pammukale

Kusadasi

Bursa

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.
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Desde 910 $
+ 711 ou 12 Dias 

Visitando:   Cairo / Aswan / Kom Ombo / Edfu/ Luxor / Dubai /Abu Dhabi /Shajah

Egito Ramses e Dubai 

Dia 1º (Quarta): Brasil
Saída em voo internacional com destino à Cairo  

Dia 2º (Quinta): Cairo
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Aco-
modação no hotel.

Dia 3º (Sexta): Cairo / Aswan / Cruzeiro 
Pelo O Nilo (MP)
Café da manhã e traslado ao aeroporto para em-
barcar no avião com destino a Aswan. (VOO NÃO 
INCLUÍDO). Chegada e traslado ao barco. Acomo-
dação no hotel em camarotes. Jantar e noite a bordo.

Dia 4º (Sábado): Em Cruzeiro: Aswan 
(PC)
Acomodação e pensão completa a bordo. Possibi-
lidade de fazer uma excursão opcional em ônibus 
a Abul Simbel para visitar seus impressionantes 
templos de Ramsés II e Nefertari, resgatado das 
profundezas do Nilo. Visita da presa alta de Aswan.

Dia 5º (Domingo): Em Cruzeiro: Kom 
Ombo / Edfu (PC)
Visita do templo Kom Ombo, situado em uma 
plataforma rochosa em uma pequena curva do 
Nilo. Chegada a Edfú. Visita do templo mais bem 
conservado do Egito, dedicado ao deus Horus. 
Pensão completa a bordo.

Dia 6º (Segunda): Em Cruzeiro: Luxor / 
Cairo (MP)
Depois do café da manhã, visita do Templo de 
Luxor, dedicado ao deus Amón-Ra onde se des-

taca a avenida das Esfinges, o Obelisco, as está-
tuas de Ramsés II e Naos. Visita do Templo de 
Karnak, onde foi descoberta 18 000 mil estátuas. 
Opcionalmente cruzaremos as margens do Nilo 
ao oeste para visitar o Vale dos Reis e conhecer 
as fabulosas estátuas dos Colosos de Memnon, e 
também o Templo de Hatshepsut. (Visita ao Vale 
dos Reis incluída no Pacote Plus P+). Almoço a 
bordo. Traslado ao aeroporto para embarcar em 
voo até Cairo. (VOO NÃO INCLUÍDO). Chegada 
e traslado ao hotel. Acomodação no hotel.

Dia 7º (Terça): Cairo (AD)
Cafés da manhã diários. Durantes estes dois dias 
incluiremos uma visita as mundialmente famosas 
Pirâmides de Gizeh e Esfinge, com entrada ao 
recinto. Opcionalmente sugerimos fazer uma vi-
sita ao Museu Egípcio, mesquitas e cidade, com 
almoço. (Visita e almoço incluídos no Pacote Plus 
P+). Acomodação no hotel.

Para passageiros que optarem pelo tour a 
Dubai
4 dias / 3 noites 

Dia 8º (Quarta): Cairo / Dubai (AD) 
Café da manhã. Na hora apropriada, traslado ao 
aeroporto para embarque em voo com destino 
a Dubai (VOO NÃO INCLUIDO). Chegada, assis-
tência no aeroporto e traslado ao hotel. Acomo-
dação no hotel e resto do dia livre.  

Dia 9º (Quinta): Dubai (MP)
Café da manhã no hotel e acomodação. Visita 

de meio dia da cidade, a mais cosmopolita do 
Golfo Pérsico onde o moderno se mistura com o 
tradicional. O tour começa desde Deira e passa 
pelo Zoco das Espécies e o Zoco de Ouro. Pos-
teriormente nossa rota continuará pela rodovide 
de Jumeira passando pela Mesquita de Jumeira. 
Parada para realizar foto no Burj Al Arab, o 
único hotel 7 estrelas do mundo. Continuação 
a Palmera Jumeira. Breve tempo livre no Centro 
Comercial de Dubai com visitas ao Burj Khalifa. 
Possibilidade de opcionalmente entrar em seu 
interior. (Suplemento segundo indicado mais 
abaixo). Regresso ao hotel e tarde livre. A noite 
embarcaremos em “Dhow” (no transporte não 
está incluído assistência de fala espanhola), tra-
dicional barco de madeira que oferece uma im-
pressionante vista sobre o complexo arranha-céu 
e desfrutaremos de um jantar buffet com música. 
Acomodação.

Dia 10º (Sexta): Dubai (MP)
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” do deserto. Passeio de apro-
ximadamente 2 horas pelas dunas do Al Aweer 
para um excitante trajeto pelas fantásticas dunas. 
Poderemos tirar algumas fotos do Por do Sol 
Árabe, o sol desaparece por trás das dunas de 
areias douradas. O cheiro das iguarias e o rela-
xante som das músicas árabes nos proporcionará 
uma tarde inesquecível. Jantar oriental a base 
de barbacoa amenizada com música. Camelos 

Luxor

8 4
o

a disposição para quem quiser desfrutar de um 
pequeno passeio. Regresso a Dubai e Acomo-
dação no hotel.

Dia 11º (Sábado): Dubai (AD)
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.

Para passageiros que optarem pelo tour a 
Dubai
5 dias / 4 noites 

Dia 8º (Quarta): Cairo / Dubai (AD) 
Café da manhã. Na hora apropriada, traslado ao 
aeroporto para embarque em voo com destino 
a Dubai (VOO NÃO INCLUIDO). Chegada, assis-
tência no aeroporto e traslado ao hotel. Acomo-
dação no hotel e resto do dia livre.  

Dia 9º (Quinta): Dubai / Abu Dhabi / 
Dubai (AD)
Café da manhã e saída até Jebel Ali, a maior 
criação portuária do mundo feita pelo homem. 
Realizaremos uma parada tirar fotos na residên-
cia Jazirra, ex residência do Jeque Zayed. Admi-
raremos a terceira maior mesquita do mundo, a 
mesquita de Jeque Zayed, assim como a tumba 
do mesmo, antigo presidente de UAE e pai da 
nação. Continuação até a Ponte de Al Mata, pas-
sando por uma das áreas mais ricas de Abu Dhabi, 

Saídas 2017 / 2018
CAIRO: QUARTAS  
2017
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

13, 27
18
08, 22, 29
13

2018
Janeiro
Fevereiro
Março

03*, 17, 24
21
07, 14, 28
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• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto e barco
• 4 dias de Cruzeiro pelo Nilo a bordo do Nile 

Premiun 5* superior em PC
• 2 noites de hospedagem e café da manhã no 

Cairo em hotel de categoria escolhida.
• Visitas incluídas com guia local conforme o 

programa. 
• Transporte em micro-ônibus ou carro privado 

com guia falando espanhol.
• 1 almoço + 1 jantar, em Dubai em programa 

de 12 dias 
• 2 jantares, em Dubai, no programa 11 dias
• Guias locais falando espanhol. 
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

O Tour incluiSIPacote Plus

REFEIÇÕES
• 1 almoço (Cairo)

EXTRAS
• Visita ao museu egípcio e mercado Khan El 

Khalili.
• Visita ao Vale dos Reis em Luxor

220 $
INCLUI 2 EXTRAS E 1 REFEIÇÃO

EGITO

Cairo

Aswan

Luxor
Edfu

• Gorjetas no cruzeiro, são obrigatórias aprox. 
35$ com pagamento direto no barco.

• Passagens aéreas domésticas Cairo/Luxor 
e Aswan/Cairo e Luxor / Cairo Suplemento. 
250$ Neto por pessoa.

• Bebidas e outros serviços não especificados

O Tour não incluiNO

Suplementos

Entrada al Burj Khalifa, por pessoa NETO 65$
Tentaremos deixar os pax no Burj Khalifa ao final da visita 
da cidade, sempre que possível e depois ao regresso ao 
hotel é por sua conta, não estão incluídos os traslados.
.

VISTO, por pessoa NETO $100
Caso a viagem seja cancelada depois que o visto for 
concedido, o gasto será de 100% e ainda é cobrado por 
parte da imigração local mais $60 por este cancelamento

$

***O hotel irá informar a sua reserva, reservamo-nos o 
direito de adicionar novos hotéis similares ou deixar 
de confirmar algum dos mencionados anteriormente 
e não poderá solicitar um hotel determinado. Se 
desejar um hotel particular e que não pode ser confir-
mada no âmbito desse contrato, deve citar o itinerário 
completo em particular dependendo de cada caso

Dubai

a área dos ministros, com impressionantes vilas. 
Chegaremos até a mais bela das ruas, a corniche, 
comparada a Mahattan em New York. Almoço em 
restaurante local. Parada para tirar fotos no Emi-
rates Palace Hotel. O hotel tem seu próprio porto 
e heliporto. Segundo o jornal New York Times, o 
Emirates Palace é o hotel mais caro já construído. 
O passeio continua até Al Bateen Area, onde en-
contra-se os palácios da Família Real. Teremos um 
breve tempo livre para realizar compras em um 
dos maiores centros comerciais, o Marina Mall. 
Regresso ao hotel e Acomodação no hotel.

Dia 10º (Sexta): Dubai (MP)
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” do deserto. Passeio de apro-
ximadamente 2 horas pelas dunas do Al Aweer 
para um excitante trajeto pelas fantásticas dunas. 
Poderemos tirar algumas fotos do Por do Sol 
Árabe, o sol desaparece por trás das dunas de 
areias douradas. O cheiro das iguarias e o rela-
xante som das músicas árabes nos proporcionará 
uma tarde inesquecível. Jantar oriental a base 
de barbacoa amenizada com música. Camelos 
a disposição para quem quiser desfrutar de um 
pequeno passeio. Regresso a Dubai e Acomo-
dação no hotel.

Dia 11º (Sábado): Dubai (MP)
Café da manhã no hotel e acomodação. Visita 
de meio dia da cidade, a mais cosmopolita 
do Golfo Pérsico onde o moderno se mistura 
com o tradicional. O tour começa desde Deira 
e passa pelo Zoco das Espécies e o Zoco de 
Ouro. Posteriormente nossa rota continuará 
pela rodovide de Jumeira passando pela 
Mesquita de Jumeira. Parada para realizar 
foto no Burj Al Arab, o único hotel 7 estrelas 
do mundo. Continuação a Palmera Jumeira. 
Breve tempo livre no Centro Comercial de 
Dubai com visitas ao Burj Khalifa. Possibi-
lidade de opcionalmente entrar em seu in-
terior. (Suplemento segundo indicado mais 
abaixo). Regresso ao hotel e tarde livre. A 
noite embarcaremos em “Dhow” (no trans-
porte não está incluído assistência de fala 
espanhola), tradicional barco de madeira 
que oferece uma impressionante vista sobre 
o complexo arranha-céu e desfrutaremos de 
um jantar buffet com música. Acomodação.

Dia 12º (Domingo): Dubai (AD)
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.

Cidade Opção A 4* Opção B 5*
Cairo Barceló Pyramids 4* Conrad 5*

Dubai Holiday Inn Al Barsha 4* 
/ Somewhere Tecom*

Crown Plaza Sheikh 
Zayed / Asiana Hotel

Hotéis previstos ou similares

Preço por pessoa em $ Usa em acomodação dupla

Tour Cat. 13 e 27 de setembro 18 de outubro a 28 de março
(Exceto 8/11 e 22/11, 7/3 e24/1 22 de novembro 8 de novembro e

7 de março 24 de janeiro Supl. Individual

Tour de 10 dias 
 Egito Ramses e Dubai

A 4* 910 960 1.025 1.095 1.155 450
B 5* 1.115 1.185 1.265 1.345 1.470 625

Tour de 12dias 
 Egito Ramses e Dubai

A 4* 1.125 1.185 1.250 1.315 1.380 495
B 5* 1.395 1.465 1.545 1.625 1.705 730

$

Dubai

EMIRATOS
ÁRABES

Abu Dhabi

Sharjah
Dubai

EMIRATOS
ÁRABES

*Consultar preço saída 03 de janeiro (suplemento)

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.
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Desde 980 $
+ 913 ou 14 Dias

Visitando:   Istambul / Ankara / Capadócia / Konya / Pamukkale / Kusadasi / Éfeso / Bursa /Dubai / Abu Dabhi /Sharjah

Turquia Mágica e Dubai 

Dia 1º (Terça): Brasil
Saída em voo internacional com destino a Is-
tambul.  

Dia 2º (Quarta): Istambul
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel.  Aco-
modação no hotel..

Dia 3º (Quinta): Istambul / Ankara / Ca-
padócia (PC)
Café da manhã  e saída para Capadócia. (Como 
a saída do hotel é bem cedo será preparado uma 
caixa com café da manhã) Chegada a Ankara e 
almoço em um restaurante local, logo após visita 
do mausoléu de Ataturk,, o fundador da república 
turca e  ao  museu  das Civilizações da Anatólia 
que é um dos museus mais importantes deste país. 
Depois do passeio continuação a Capadócia e tras-
lado ao hotel, jantar  e  acomodação no hotel. (Pos-
sibilidade de fazer este trajeto em avião. Consulte 
suplemento). Visitas opcionais na Capadócia: A 
possibilidade de realizar una excursão opcional de 
passeio de Balão no amanhecer, ou participar de 
um espetáculo de bailes folclóricos, em uma típica 
caverna com bebidas regionais ilimitadas. Também 
pode realizar uma noite turca na Capadócia

Dia 4º (Sexta): Capadócia (PC)    
Café da manhã. Saída para visita a esta mara-
vilhosa região, formada pelas lavas dos Vulcões 
Erciyes e Hasan a mais de 3 milhões de anos uma 
mescla dos caprichos da natureza e arte humana.  
Visita do museu ao ar livre de Göreme com suas 
numerosas igrejas decoradas com frescor. Conti-
nuação aos vales de Avcilar e Güvercinlik onde se 
desfruta de uma incrível paisagem lunar e a visita 
a Vila de Uçhisar, onde podemos contemplar a 
antiga fortaleza escavada em rocha. Almoço em 
um restaurante local. A tarde teremos a visita a 
cidade subterránea de Özkonak, escavadas pelas 
primeras comunidades cristas, para proteger dos 
ataques árabes. A visita da Capadócia também 
teremos a oportunidade de visitar as lojas de 
talleres típicos de tapetes e pedras (ônix e tur-
quesa). Jantar e acomodação no hotel. 

Dia 5º (Sábado): Capadócia /  Konya / 
Pamukkale  (PC)
Café da manhã e saída até Konya, em rota visita 
de uma Kervansaray (típica pousada medieval 
da rota de Seda). Visitaremos o Monastério dos 
Derviches Dançantes, fundado por Mevlana. 
Almoço em um restaurante local. Continuação 
à Pamukkale, maravilha natural de gigantesca 
catarata branca, estalactites e piscinas naturais 
procedentes de fontes termais. Jantar e acomo-
dação no hotel.

Dia 6º (Domingo): Pamukkale / Éfeso/ 
KusadasI (PC)
Café da manhã e visita de Pamukkale, famosa 
por suas cataratas de calcários petrificadas que 
são formadas por causa do cal da água que 
emana na região. Visita de Hierapolis, a qual 
possui umas necrópoles com mais de 150 mil 
tumbas. ́ Saída até Éfeso, a capital da Ásia Menor 
na época romana. Visita dos vestígios arqueoló-
gicos, onde destaca-se o Templo de Adriano, o 
Grande Teatro e a Biblioteca de Celso e terão a 
possibilidade de visitar um típico centro de pro-
dução de peles. Jantar e acomodação no hotel 

Dia 7º (Segunda): Kusadasi / Bursa / Is-
tambul (MP)  
Café da manhã e saída em direção a Bursa, a pri-
meira capital do império Otomano. Visita mau-
soléu e a mesquita verde e a Mesquita Grande. 
Almoço em um restaurante local. A tarde conti-
nuação a Istambul cruzando o Marmara em ferry. 
Acomodação no hotel de Istambul. (Possibili-
dade de fazer este trecho por avião). Consulte 
o suplemento.  

Dia 8º (Terça):  Istambul (AD)
Estadia no hotel em regime café da manhã. Vi-
sita panorâmica pelo Corno de Ouro com parada 
na colina Pierre Loti. Visita a Mesquita Nova e o 
Gran Bazar Egípcio de especiarias. Tempo libre 
com possibilidade de realizar excursões opcio-
nais a Mesquita Azul, Palácio Topkapi e hipó-
dromo (Visita Incluída no Pacote Plus P+.)

Dia 9º (Quarta): Istambul (AD)
Café da manhã. Dia livre para poder realizar ex-
cursões opcionais a Bósforo e Santa Sofia (Visita 
Incluída no Pacote Plus P+.)  Acomodação no 
hotel.

Para passageiros que optarem pelo tour a 
Dubai
4 dias / 3 noites 

Dia 10º (Quinta): Istambul / Dubai (AD) 
Café da manhã. Na hora apropriada, traslado ao 
aeroporto para embarque em voo com destino 
a Dubai (VOO NÃO INCLUIDO). Chegada, assis-
tência no aeroporto e traslado ao hotel. Acomo-
dação no hotel e resto do dia livre.  

Dia 11º (Sexta): Dubai (MP)
Café da manhã. Manhã livre para descobrir os en-
cantos desta cidade. Pela tarde saída ao “Safari 
do Deserto” (no transporte, não inclui assistência 
de fala espanhola). Saída em veículos 4x4 até a 
“entrada” do deserto. Passeio de aproximada-
mente 2 horas pelas dunas do Al Aweer para um 
excitante trajeto pelas fantásticas dunas. Podere-
mos tirar algumas fotos do Por do Sol Árabe, o 
sol desaparece por trás das dunas de areias dou-
radas. O cheiro das iguarias e o relaxante som 
das músicas árabes nos proporcionará uma tarde 
inesquecível. Jantar oriental a base de barbacoa 
amenizada com música. Camelos a disposição 
para quem quiser desfrutar de um pequeno pas-
seio. Regresso a Dubai e Acomodação no hotel.

Dia 12º (Sábado): Dubai (MP)
Café da manhã no hotel e acomodação. Visita 
de meio dia pela cidade, a mais cosmopolita do 
Golfo Pérsico onde o moderno se mistura com o 
tradicional. O tour começa desde Deira e passa 
pelo Zoco das Espécies e o Zoco de Ouro. Pos-
teriormente nossa rota continuará pela rodovide 
de Jumeira passando pela Mesquita de Jumeira. 
Parada para realizar foto no Burj Al Arab, o 
único hotel 7 estrelas do mundo. Continuação 
a Palmera Jumeira. Breve tempo livre no Centro 

Saídas 2017 / 2018 
DE ISTAMBUL: TERÇAS
2017
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro 

05, 19
10, 31
14, 21
05, 26

2018
Janeiro
Fevereiro
Março

09, 16
13, 27
06

Estambul

11

Comercial de Dubai com visitas ao Burj Khalifa. 
Possibilidade de opcionalmente entrar em seu 
interior. (Suplemento segundo indicado mais 
abaixo). Regresso ao hotel e tarde livre. A noite 
embarcaremos em “Dhow” (no transporte não 
está incluído assistência de fala espanhola), tra-
dicional barco de madeira que oferece uma im-
pressionante vista sobre o complexo arranha-céu 
e desfrutaremos de um jantar buffet com música. 
Acomodação.

Dia 13º (Domingo): Dubai (AD)
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.

Para passageiros que optarem pelo tour a 
Dubai
5 dias / 4 noites 

Dia 10º (Quinta): Cairo / Dubai (AD) 
Café da manhã. Na hora apropriada, traslado ao 
aeroporto para embarque em voo com destino 
a Dubai (VOO NÃO INCLUIDO). Chegada, assis-
tência no aeroporto e traslado ao hotel. Acomo-
dação no hotel e resto do dia livre.  

Dia 11º (Sexta): Dubai (MP)
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” do deserto. Passeio de apro-
ximadamente 2 horas pelas dunas do Al Aweer 
para um excitante trajeto pelas fantásticas dunas. 
Poderemos tirar algumas fotos do Por do Sol 
Árabe, o sol desaparece por trás das dunas de 
areias douradas. O cheiro das iguarias e o rela-
xante som das músicas árabes nos proporcionará 
uma tarde inesquecível. Jantar oriental a base 
de barbacoa amenizada com música. Camelos 
a disposição para quem quiser desfrutar de um 
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• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto e barco
• 5 dias de pensão completa na Turquia*
• 2 dias de hospedagem e café da manhã em 

Istambul
• Visitas incluídas com guia local segundo 

programa 
• Transporte em micro-ônibus ou carro privativo 

com guia acompanhante falando espanhol
• 1 jantar + 1 almoço, em Dubai em programa 

de 14 dias 
• 2 jantares, em Dubai, no programa 13 dias
• Guias locais falando espanhol.
• Seguro de proteção e assistência de viagem 

MAPAPLUS.
• *Para passageiros tomando voo internos opcio-

nais no inclui almoço nesse dia.

O Tour incluiSI

• Gorjetas na Turquia
• Excursões opcionais 
• Voo Istambul – Capadócia – 100 USD neto/

por pessoa  
• Voo Esmirna – Istambul – 100 USD neto/por 

pessoa  
• Bebidas nas refeições e outros extras no 

especificados

O Tour não incluiNO

Pacote Plus

REFEIÇÕES
• 1 almoço

EXTRAS
• Visita a Mesquita Azul, Palácio Topkapi e hipó-

dromo (almoço).
• Visita ao Bósforo e Santa Sofia

265 $
INCLUI 2 EXTRAS E 1 REFEIÇÃO

Cidade Opção  A 4* Opção  B 5*
Istambul Blackbird 4* Wyndham Hotel 5* 

Capadocia Gold Yildirim 4* Ramada 5* / Double Tree 5*

Pamukkale Tripolis 4* / Ninova 4* Pam Thermal 5* /
Richmond Thermal 5*

Kusadasi Marina 4* / Royal Palace 4* Le Bleu 5*

Dubai Holiday Inn Al Barsha 4* /
Somewhere Tecom

Crown Plaza Sheikh Zayed / 
Asiana Hotel

Hotéis previstos ou similares

pequeno passeio. Regresso a Dubai e Acomo-
dação no hotel.

Dia 12º (Sábado): Dubai (MP)
Café da manhã. Visita da cidade de Dubai de dia 
completo, a mais cosmopolita do Golfo Pérsico 
onde o ultramoderno se mistura com os encan-
tos tradicionais. O tour começa desde Deira, 
passando pelo Zoco das especiarias e o Zoco 
de Ouro. Atravessaremos o canal e visitaremos o 
Museu de Dubai. Posteriormente nossa rota con-
tinuará pela rodovia de Jumeira passando pela 
mesquita. Parada para tirar fotos no Burj Al Arab, 
o único hotel 7 estrelas do mundo. Continuação 
a Palmera Jumeirah. O tour continua com uma 
experiência única de compras no centro comer-
cial de Dubai com vistas ao Burj Khalifa (edifício 
mais alto de Dubai com 828 metros). Possibili-
dade opcionalmente de entrar em seu interior. 
(Suplemento segundo indicado mais abaixo). 
Regresso ao hotel e Acomodação no hotel.

Dia 13º (Domingo): Dubai /Sharajah/
Dubai (MP)
Café da manhã e saída em excursão para visi-
tar o emirado de Sharjah, situado a somente 

Dubai

Suplementos

Entrada al Burj Khalifa, por pessoa NETO 65$
Tentaremos deixar os pax no Burj Khalifa ao final da visita 
da cidade, sempre que possível e depois ao regresso ao 
hotel é por sua conta, não estão incluídos os traslados.

VISTO, por pessoa NETO $100
Caso a viagem seja cancelada depois que o visto for 
concedido, o gasto será de 100% e ainda é cobrado por 
parte da imigração local mais $60 por este cancelamento

$

• O hotel irá informar a sua reserva, reservamo-nos o di-
reito de adicionar novos hotéis similares ou deixar de 
confirmar algum dos mencionados anteriormente e 
não poderá solicitar um hotel determinado. Se dese-
jar um hotel particular e que não pode ser confirmada 
no âmbito desse contrato, deve citar o itinerário com-
pleto em particular dependendo de cada caso

Preço por pessoa em $ Usa em acomodação dupla

Tour Temporda Categoria Apartamento Duplo Suplemento Individual

Tour de 13 dias 
 Turquia Magica e Dubai

Saída setembro a janerio
(Exceto 16 janeiro)

A 4* 980 580

B 5* 1.215 795

Saídas
16 janeiro, 13 fevereiro, 27 fevereiro e 6 março

A 4* 1.045 580

B 5* 1.295 795

Tour de 14 dias 
 Egito Ramses e Dubai

Saídas setembro a janeiro
(Exceto 16 janeiro)

A 4* 1.165 620

B 5* 1.450 885

Saída  
16 janeiro, 13 fevereiro, 27 fevereiro e 6 março

A 4* 1.275 620

B 5* 1.525 885

$

20 minutos do centro de Dubai e foi estabele-
cido como o centro cultural do Oriente Médio. 
Nosso passeio começa na Rotonda Monumen-
tal da Cultura, iremos para Corniche, com o 
Zoco de ouro de Al Majara e no coração do 
distrito do patrimônio, onde encontra-se a 
Câmara Al Noboodah e o zoco Al Asa, que 
dá uma ideia de como se vivia antigamente. 
O tour terminar no zoco Central, com sua tí-
pica arquitetura Árabe e grande variedade 
de produtos, como tapetes, antiguidades e 
objetos curiosos. Regresso a Dubai e tarde 
livre. A noite embarcaremos no “Dhow” (no 
transporte, não se inclui assistência de fala 
espanhola), tradicional barco de madeira que 
nos oferece uma impressionante vista onde 
desfrutaremos de um jantar com música. Aco-
modação no hotel no hotel.

Dia 14º (Segunda): Dubai (AD)
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.

TURQUIA

Istambul

Ankara

Cappadocia

Konya

Pammukale

Kusadasi

Bursa

Dubai

EMIRATOS
ÁRABES

Abu Dhabi

Sharjah
Dubai

EMIRATOS
ÁRABES

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.
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Desde 980 $
+ 1016 Dias

Visitando: Istambul / Ankara / Capadócia / Konya / Pamukkale / Kusadasi / Éfeso / Bursa /Cairo/Aswan/Kom Ombo /Edfu/Luxor

Maravilhas da Turquia e Egito 

Dia 1º (Terça): Brasil
Saída em voo internacional com destino a Is-
tambul.  

Dia 2º (Quarta): Istambul
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel.  Aco-
modação no hotel..

Dia 3º (Quinta): Istambul / Ankara / Ca-
padócia (PC)
Café da manhã  e saída para Capadócia. (Como 
a saída do hotel é bem cedo será preparado uma 
caixa com café da manhã) Chegada a Ankara e 
almoço em um restaurante local, logo após vi-
sita do mausoléu de Ataturk,, o fundador da re-
pública turca e  ao  museu  das Civilizações da 
Anatólia que é um dos museus mais importantes 
deste país. Depois do passeio continuação a 
Capadócia  e traslado ao hotel, jantar  e  aco-
modação no hotel. (Possibilidade de fazer este 
trajeto em avião. Consulte suplemento). Visitas 
opcionais na Capadócia: A possibilidade de rea-
lizar una excursão opcional de passeio de Balão 
no amanhecer, ou participar de um espetáculo 
de bailes folclóricos, em uma típica caverna com 
bebidas regionais ilimitadas. Também pode rea-
lizar uma noite turca na Capadócia

Dia 4º (Sexta): Capadócia (PC)                                                                            
Café da manhã. Saída para visita a esta mara-
vilhosa região, formada pelas lavas dos Vulcões 
Erciyes e Hasan a mais de 3 milhões de anos 
uma mescla dos caprichos da natureza e arte 
humana.  Visita do museu ao ar livre de Göreme 

com suas numerosas igrejas decoradas com 
frescor. Continuação aos vales de Avcilar e 
Güvercinlik onde se desfruta de uma incrível 
paisagem lunar e a visita a Vila de Uçhisar, 
onde podemos contemplar a antiga fortaleza 
escavada em rocha. Almoço em um restaurante 
local. A tarde teremos a visita a cidade subte-
rránea de Özkonak, escavadas pelas primeras 
comunidades cristas, para proteger dos ataques 
árabes. A visita da Capadócia também teremos 
a oportunidade de visitar as lojas de talleres 
típicos de tapetes e pedras (ônix e turquesa). 
Jantar e acomodação no hotel. 

Dia 5º (Sábado): Capadócia /  Konya / 
Pamukkale  (PC)
Café da manhã e saída até Konya, em rota visita 
de uma Kervansaray (típica pousada medieval 
da rota de Seda). Visitaremos o Monastério dos 
Derviches Dançantes, fundado por Mevlana. 
Almoço em um restaurante local. Continuação 
à Pamukkale, maravilha natural de gigantesca 
catarata branca, estalactites e piscinas naturais 
procedentes de fontes termais. Jantar e acomo-
dação no hotel.

Dia 6º (Domingo): Pamukkale / Éfeso/ 
Kusadasi (PC)
Café da manhã e visita de Pamukkale, famosa 
por suas cataratas de calcários petrificadas 
que são formadas por causa do cal da água 
que emana na região. Visita de Hierapolis, a 
qual possui umas necrópoles com mais de 150 
mil tumbas. ´Saída até Éfeso, a capital da Ásia 

Menor na época romana. Visita dos vestígios 
arqueológicos, onde destaca-se o Templo de 
Adriano, o Grande Teatro e a Biblioteca de 
Celso e terão a possibilidade de visitar um tí-
pico centro de produção de peles. Jantar e 
acomodação no hotel 

Dia 7º (Segunda): Kusadasi / Bursa / Is-
tambul (MP)  
Café da manhã e saída em direção a Bursa, a pri-
meira capital do império Otomano. Visita mau-
soléu e a mesquita verde e a Mesquita Grande. 
Almoço em um restaurante local. A tarde conti-
nuação a Istambul cruzando o Marmara em ferry. 
Acomodação no hotel de Istambul. (Possibili-

dade de fazer este trecho por avião). Consulte 
o suplemento.  

Dia 8º (Terça): Istambul (AD)
Estadia no hotel em regime café da manhã. Vi-
sita panorâmica pelo Corno de Ouro com parada 
na colina Pierre Loti. Visita a Mesquita Nova e o 
Gran Bazar Egípcio de especiarias. Tempo libre 
com possibilidade de realizar excursões opcio-
nais a Mesquita Azul, Palácio Topkapi e hipó-
dromo (Visita Incluída no Pacote Plus P+.)

Dia 9º (Quarta): Istambul (AD)
Café da manhã. Dia livre para poder realizar ex-
cursões opcionais a Bósforo e Santa Sofia (Visita 

Saídas 2017 / 2018 
DE ISTAMBUL: TERÇAS
2017
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

05, 19
10, 31
14, 21
05, 26*

2018
Janeiro
Fevereiro
Março

09, 16
13, 27
06, 20

Egipto

15 4
o
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• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto e barco
• 5 dias de circuito em pensão completa na 

Turquia*
• 4 dias de cruzeiro pelo Nilo no barco Nile Pre-

mium 5* superior
• 3 dias de hospedagem e café da manhã na 

Turquia*
• 2 dias de hospedagem e café da  manhã no 

Egito
• Hospedagem e café da manhã nos hotéis de 

categoria escolhida 11 noites  
• 3 Noites de cruzeiro pelo Nilo no barco Nile 

Premium 5* superior
• Visitas incluídas com guia local conforme 

programa
• Transporte em micro-ônibus ou carro privativo 

com guia acompanhante falando espanhol
• Seguro de proteção e assistência de viagem 

MAPAPLUS.
• *Para passageiros tomando voo internos op-

cionais no inclui almoço nesse dia.

O Tour incluiSI

Pacote Plus

REFEIÇÕES
• 2 almoço (Cairo e Istambul)

EXTRAS
• Visita Museu Egípcio e mercado Khan El Kha-

lili (1 almoço) 
• Visita Vale dos Reis em Luxor 
• Visita a Bósforo e Santa Sofia
• Visita Mesquita Azul, Palácio Topkapi e hipó-

dromo (1 almoço)

420 $
INCLUI 4 EXTRAS E 2 REFEIÇÕES 

• Gorjetas na Turquia
• Gorjetas no cruzeiro pelo Nilo aproximada-

mente 35 USD pago direto no barco 
• Voo Istambul – Capadócia – 100 USD neto/

por pessoa  
• Voo Esmirna – Istambul – 100 USD neto/por 

pessoa  
• Passaje aérea domésticos Cairo / Luxor e 

Aswan / Cairo suplemento 250 USD neto/
por pessoa 

O Tour incluiNO

Preço por pessoa em $ Usa em acomodação dupla

Tour Cat. Apartamento Duplo Suplemento Individual

Tour de 15 dias Istambul/Cairo
Setembro 2017

A 4* 980 600
B 5* 1.185 800

Tour de 15 dias Istambul/Cairo
Restante das saídas 

A 4* 1.035 600
B 5* 1.100 800  

$

Incluída no Pacote Plus P+.)  Acomodação no 
hotel.

Dia 10º (Quinta): Istambul / Cairo (AD)
Café da manhã. Na hora prevista traslado ao ae-
roporto para tomar o voo regular com destino a 
Cairo. Chegada assistência e traslado ao hotel. 
Acomodação no hotel. ((VOO NÃO INCLUÍDO). 

Dia 11º (Sexta): Cairo / Aswan / Cruzeiro 
Pelo Nilo (MP)
Café da manhã e traslado ao aeroporto para 
embarcar no avião com destino a Aswan. (VOO 
NÃO INCLUÍDO). Chegada e traslado ao barco. 
Acomodação no hotel em camarotes. Jantar e 
noite a bordo.

Dia 12º (Sábado): Em Cruzeiro: Aswan (PC)
Acomodação  e pensão completa a bordo. Possibi-
lidade de fazer uma excursão opcional em ônibus 
a Abul Simbel para visitar seus impressionantes 
templos de Ramsés II e Nefertari, resgatado das 
profundezas do Nilo. Visita da presa alta de Aswan.

Dia 13º (Domingo): Em Cruzeiro: Kom 
Ombo / Edfu (PC)
Visita do templo Kom Ombo, situado em uma 
plataforma rochosa em uma pequena curva do 
Nilo. Chegada a Edfú. Visita do templo mais bem 
conservado do Egito, dedicado ao deus Horus. 
Pensão completa a bordo.

Opção A 4*

Cidade Hoteles
Istambul Blackbird 4*
Capadócia Gold Yildirim 4*
Pamukkale Tripolis 4* / Ninova 4*
Kusadasi Marina 4* / Royal Palace 4*
Cairo Barceló Pyramids 4*

Hotéis previstos ou similares

Opção B 5*

Cidade Hoteles
Istambul Wyndham Hotel 5* 
Capadócia Ramada 5* / Double Tree 5*
Pamukkale Pam Thermal 5* / Richmond Thermal 5*
Kusadasi Le Bleu 5*
Cairo Conrad 5*

Dia 14º (Segunda): Em Cruzeiro: Luxor 
/ Cairo (MP)
Depois do café da manhã, visita do Templo de 
Luxor, dedicado ao deus Amón-Ra onde se des-
taca a avenida das Esfinges, o Obelisco, as está-
tuas de Ramsés II e Naos. Visita do Templo de 
Karnak, onde foi descoberta 18 000 mil estátuas. 
Opcionalmente cruzaremos as margens do Nilo 
ao oeste para visitar o Vale dos Reis e conhecer 
as fabulosas estátuas dos Colosos de Memnon, e 
também o Templo de Hatshepsut. (Visita ao Vale 
dos Reis incluída no Pacote Plus P+). Almoço a 
bordo. Traslado ao aeroporto para embarcar em 
voo até Cairo. (VOO NÃO INCLUÍDO). Chegada 
e traslado ao hotel. Acomodação no hotel.

Dia 15º (Terça): Cairo (AD)
Cafés da manhã diários. Durantes estes dois dias inclui-
remos uma visita as mundialmente famosas Pirâmides 
de Gizeh e Esfinge, com entrada ao recinto. Opcional-
mente sugerimos fazer uma visita ao Museu Egípcio, 
mesquitas e cidade, com almoço. (Visita e almoço 
incluídos no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 16º (Quarta): CAIRO 
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.

Estambúl

*Consultar preço da saída 26 de dezembro (suplemento)

EGITO

TURQUIA

Istambul

Ankara

Cappadocia

Konya

Pammukale

Kusadasi

Cairo

Aswan

Luxor
Edfu

Bursa
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Desde 1.475 $
+ 13

19 ou 20 Dias
Visitando:   Istambul / Ankara / Capadócia / Konya / Pamukkale / Kusadasi / Éfeso / Bursa / Cairo/ Aswan / Kom Ombo / Edfu/ 

Luxor / Dubai /Abu Dhabi / Sharjah

Maravilhas da Turquia, Egito e Dubai

Dia 1º (Terça): Brasil
Saída em voo internacional com destino a Is-
tambul.  

Dia 2º (Quarta): Istambul
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel.  Aco-
modação no hotel..

Dia 3º (Quinta): Istambul / Ankara / Ca-
padócia (PC)
Café da manhã e saída para Capadócia. (Como a 
saída do hotel é bem cedo será preparado uma 
caixa com café da manhã) Chegada a Ankara 
e almoço em um restaurante local, logo após 
visita do mausoléu de Ataturk,, o fundador da 
república turca e  ao  museu  das Civilizações da 
Anatólia que é um dos museus mais importan-
tes deste país. Depois do passeio continuação 
a  Capadócia  e traslado ao hotel, jantar  e  aco-
modação no hotel. (Possibilidade de fazer este 
trajeto em avião. Consulte suplemento). Visitas 
opcionais na Capadócia: A possibilidade de rea-
lizar una excursão opcional de passeio de Balão 
no amanhecer, ou participar de um espetáculo 
de bailes folclóricos, em uma típica caverna com 
bebidas regionais ilimitadas. Também pode rea-
lizar uma noite turca na Capadócia

Dia 4º (Sexta): Capadócia (PC)                                                                            
Café da manhã. Saída para visita a esta mara-
vilhosa região, formada pelas lavas dos Vulcões 
Erciyes e Hasan a mais de 3 milhões de anos 
uma mescla dos caprichos da natureza e arte 
humana.  Visita do museu ao ar livre de Göreme 
com suas numerosas igrejas decoradas com 
frescor. Continuação aos vales de Avcilar e 
Güvercinlik onde se desfruta de uma incrível 

paisagem lunar e a visita a Vila de Uçhisar, 
onde podemos contemplar a antiga fortaleza 
escavada em rocha. Almoço em um restaurante 
local. A tarde teremos a visita a cidade subte-
rránea de Özkonak, escavadas pelas primeras 
comunidades cristas, para proteger dos ataques 
árabes. A visita da Capadócia também teremos 
a oportunidade de visitar as lojas de talleres 
típicos de tapetes e pedras (ônix e turquesa). 
Jantar e acomodação no hotel. 

Dia 5º (Sábado): Capadócia /  Konya / 
Pamukkale  (PC)
Café da manhã e saída até Konya, em rota visita 
de uma Kervansaray (típica pousada medieval 
da rota de Seda). Visitaremos o Monastério dos 
Derviches Dançantes, fundado por Mevlana. 
Almoço em um restaurante local. Continuação 
à Pamukkale, maravilha natural de gigantesca 
catarata branca, estalactites e piscinas naturais 
procedentes de fontes termais. Jantar e acomo-
dação no hotel.

Dia 6º (Domingo): Pamukkale / Éfeso/ 
Kusadasi (PC)
Café da manhã e visita de Pamukkale, famosa 
por suas cataratas de calcários petrificadas 
que são formadas por causa do cal da água 
que emana na região. Visita de Hierapolis, a 
qual possui umas necrópoles com mais de 150 
mil tumbas. ´Saída até Éfeso, a capital da Ásia 
Menor na época romana. Visita dos vestígios 
arqueológicos, onde destaca-se o Templo de 
Adriano, o Grande Teatro e a Biblioteca de 
Celso e terão a possibilidade de visitar um tí-
pico centro de produção de peles. Jantar e 
acomodação no hotel 

Dia 7º (Segunda): Kusadasi / Bursa / Is-
tambul (MP)  
Café da manhã e saída em direção a Bursa, a pri-
meira capital do império Otomano. Visita mau-
soléu e a mesquita verde e a Mesquita Grande. 
Almoço em um restaurante local. A tarde conti-
nuação a Istambul cruzando o Marmara em ferry. 
Acomodação no hotel de Istambul. (Possibili-
dade de fazer este trecho por avião). Consulte 
o suplemento.)  

Dia 8º (Terça): Istambul (AD)
Estadia no hotel em regime café da manhã. Vi-
sita panorâmica pelo Corno de Ouro com parada 
na colina Pierre Loti. Visita a Mesquita Nova e o 

Gran Bazar Egípcio de especiarias. Tempo libre 
com possibilidade de realizar excursões opcio-
nais a Mesquita Azul, Palácio Topkapi e hipó-
dromo (Visita Incluída no Pacote Plus P+.)

Dia 9º (Quarta): Istambul (AD)
Café da manhã. Dia livre para poder realizar ex-
cursões opcionais a Bósforo e Santa Sofia (Visita 
Incluída no Pacote Plus P+.)  Acomodação no 
hotel.

Dia 10º (Quinta): Istambul / Cairo (AD)
Café da manhã. Na hora prevista traslado ao 
aeroporto para tomar o voo regular com des-
tino a  Cairo. Chegada assistência e traslado 

Saídas 2017 / 2018 
DE ISTAMBUL: TERÇAS  
2017
Setembro 
Outubro 
Novembro 
Dezembro 

05, 19
10, 31
14, 21
05, 26*

2018
Janeiro 
Fevereiro
Março 

09, 16
13, 27
06, 20

Efeso

17 4
o
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ao hotel. Acomodação no hotel. ((VOO NÃO 
INCLUÍDO). 

Dia 11º (Sexta): Cairo / Aswan / Cruzeiro 
Pelo Nilo (MP)
Café da manhã e traslado ao aeroporto para 
embarcar no avião com destino a Aswan. (VOO 
NÃO INCLUÍDO). Chegada e traslado ao barco. 
Acomodação no hotel em camarotes. Jantar e 
noite a bordo.

Dia 12º (Sábado): Em Cruzeiro: Aswan 
(PC)
Acomodação  e pensão completa a bordo. Pos-
sibilidade de fazer uma excursão opcional em 
ônibus a Abul Simbel para visitar seus impres-
sionantes templos de Ramsés II e Nefertari, res-
gatado das profundezas do Nilo. Visita da presa 
alta de Aswan.

Dia 13º (Domingo): Em Cruzeiro: Kom 
Ombo / Edfu (PC)
Visita do templo Kom Ombo, situado em uma 
plataforma rochosa em uma pequena curva do 
Nilo. Chegada a Edfú. Visita do templo mais bem 
conservado do Egito, dedicado ao deus Horus. 
Pensão completa a bordo.

Dia 14º (Segunda): Em Cruzeiro: Luxor 
/ Cairo (MP)
Depois do café da manhã, visita do Templo 

de Luxor, dedicado ao deus Amón-Ra onde se 
destaca a avenida das Esfinges, o Obelisco, as 
estátuas de Ramsés II e Naos. Visita do Templo 
de Karnak, onde foi descoberta 18 000 mil es-
tátuas. Opcionalmente cruzaremos as margens 
do Nilo ao oeste para visitar o Vale dos Reis e 
conhecer as fabulosas estátuas dos Colosos de 
Memnon, e também o Templo de Hatshepsut. 
(Visita ao Vale dos Reis incluída no Pacote Plus 
P+). Almoço a bordo. Traslado ao aeroporto 
para embarcar em voo até Cairo. (VOO NÃO 
INCLUÍDO). Chegada e traslado ao hotel. Aco-
modação no hotel.

Dia 15º (Terça):  Cairo (AD)
Cafés da manhã. Durantes estes dois dias in-
cluiremos uma visita as mundialmente famosas 
Pirâmides de Gizeh e Esfinge, com entrada ao 
recinto. Opcionalmente sugerimos fazer uma vi-
sita ao Museu Egípcio, mesquitas e cidade, com 
almoço. (Visita e almoço incluídos no Pacote Plus 
P+). Acomodação no hotel.

Para passageiros que optarem pelo tour a 
Dubai
4 dias / 3 noites 

Dia 16º (Quarta): Cairo / Dubai (AD) 
Café da manhã. Na hora apropriada, traslado ao 
aeroporto para embarque em voo com destino 
a Dubai (VOO NÃO INCLUIDO). Chegada, assis-

El Cairo

tência no aeroporto e traslado ao hotel. Acomo-
dação no hotel e resto do dia livre.  

Dia 17º (Quinta):  Dubai (MP)
Café da manhã no hotel e acomodação. Visita 
de meio-dia da cidade, a mais cosmopolita do 
Golfo Pérsico onde o moderno se mistura com o 
tradicional. O tour começa desde Deira e passa 
pelo Zoco das Espécies e o Zoco de Ouro. Pos-
teriormente nossa rota continuará pela rodovide 
de Jumeira passando pela Mesquita de Jumeira. 
Parada para realizar foto no Burj Al Arab, o 
único hotel 7 estrelas do mundo. Continuação 
a Palmera Jumeira. Breve tempo livre no Centro 
Comercial de Dubai com visitas ao Burj Khalifa. 
Possibilidade de opcionalmente entrar em seu 
interior. (Suplemento segundo indicado mais 
abaixo). Regresso ao hotel e tarde livre. A noite 
embarcaremos em “Dhow” (no transporte não 
está incluído assistência de fala espanhola), tra-
dicional barco de madeira que oferece uma im-
pressionante vista sobre o complexo arranha-céu 
e desfrutaremos de um jantar buffet com música. 
Acomodação.

Dia 18º (Sexta): Dubai (MP)
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” do deserto. Passeio de apro-

ximadamente 2 horas pelas dunas do Al Aweer 
para um excitante trajeto pelas fantásticas dunas. 
Poderemos tirar algumas fotos do Por do Sol 
Árabe, o sol desaparece por trás das dunas de 
areias douradas. O cheiro das iguarias e o rela-
xante som das músicas árabes nos proporcionará 
uma tarde inesquecível. Jantar oriental a base 
de barbacoa amenizada com música. Camelos 
a disposição para quem quiser desfrutar de um 
pequeno passeio. Regresso a Dubai e Acomo-
dação no hotel.

Dia 19º (Sábado): Dubai (AD)
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.

Para passageiros que optarem pelo tour a 
Dubai
5 dias / 4 noites 

Dia 16º (Quarta): Cairo / Dubai (AD) 
Café da manhã. Na hora apropriada, traslado ao 
aeroporto para embarque em voo com destino 
a Dubai (VOO NÃO INCLUIDO). Chegada, assis-
tência no aeroporto e traslado ao hotel. Acomo-
dação no hotel e resto do  dia livre.  

Dia 17º (Quinta): Dubai / Abu Dhabi / 
Dubai 
Café da manhã e saída até Jebel Ali, a maior 
criação portuária do mundo feita pelo homem. 
Realizaremos uma parada tirar fotos na residên-
cia Jazirra, exresidência do Jeque Zayed. Admi-
raremos a terceira maior mesquita do mundo, a 
mesquita de Jeque Zayed, assim como a tumba 
do mesmo, antigo presidente de UAE e pai da 
nação. Continuação até a Ponte de Al Mata, pas-
sando por uma das áreas mais ricas de Abu Dhabi, 
a área dos ministros, com impressionantes vilas. 
Chegaremos até a mais bela das ruas, a corniche, 
comparada a Mahattan em New York. Almoço em 
restaurante local. Parada para tirar fotos no Emi-
rates Palace Hotel. O hotel tem seu próprio porto 
e heliporto. Segundo o jornal New York Times, o 
Emirates Palace é o hotel mais caro já construído. 
O passeio continua até Al Bateen Area, onde en-
contra-se os palácios da Família Real. Teremos um 
breve tempo livre para realizar compras em um 
dos maiores centros comerciais, o Marina Mall. 
Regresso ao hotel e Acomodação no hotel.



12

Suplementos

Entrada al Burj Khalifa, por pessoa NETO 65$
Tentaremos deixar os pax no Burj Khalifa ao final da visita 
da cidade, sempre que possível e depois ao regresso ao 
hotel é por sua conta, não estão incluídos os traslados.

VISTO, por pessoa NETO $100
Caso a viagem seja cancelada depois que o visto for 
concedido, o gasto será de 100% e ainda é cobrado por 
parte da imigração local mais $60 por este cancelamento.

$

• *** O hotel irá informar a sua reserva, reservamo-nos 
o direito de adicionar novos hotéis similares ou deixar 
de confirmar algum dos mencionados anteriormente 
e não poderá solicitar um hotel determinado. Se 
desejar um hotel particular e que não pode ser confir-
mada no âmbito desse contrato, deve citar o itinerário 
completo em particular dependendo de cada caso

Dubai

*Consultar preço saída 26 de dezembro (suplemento)

Preço por pessoa em $ Usa em acomodação dupla

Tour Cat. 5 e 19 de setembro 10 de outubro a 20 de março
(Exceto 14/11 e 31/11, 6/3 e 16/1) 14 de novembro 31 de novembro

e 6 de março 16 de janeiro Supl. Individual

Tour de 19 dias
Maravilhas da Turquia, Egito e e Dubai

A 4* 1.475 1.485 1.550 1.615 1.865 830
B 5* 1.755 1.825 1.900 1.985 2.065 1.130

Tour de 20 dias
Maravilhas da Turquia, Egito e e Dubai

A 4* 1.660 1.710 1.775 1.845 1.905 870
B 5* 2.040 2.110 2.190 2.265 2.345 1.240

$

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto e barco
• 5 dias de circuito em pensão completa na Turquia*
• 4 dias de Cruzeiro pelo Nilo a bordo do Nile 

Premiun 5* superior em PC
• 3 dias de hospedagem e café da manhã em 

Istambul
• 2 dias de  hospedagem e café  da  manhã no Cairo
• Hospedagem e café da manhã nos hotéis de 

categoria escolhida 4 ou 5 dias em Dubai.
• Visitas incluídas com guia local segundo 

programa 
• Transporte em micro-ônibus ou carro privativo 

com guia acompanhante falando espanhol
• 1 almoço + 1 jantar, em Dubai em programa 

de 20 dias 
• 2 jantares, em Dubai, no programa de 19 dias
• Guias locais falando espanhol.
• Seguro de proteção e assistência de viagem 

MAPAPLUS.
• *Para passageiros tomando voo internos op-

cionais no inclui almoço nesse dia.

O Tour incluiSI

• Gorjetas na Turquia
• Gorjetas no cruzeiro, são obrigatórias aprox. 

35$ com pagamento direto no barco.
• Voo Istambul – Capadócia – 100 USD neto/

por pessoa  
• Voo Esmirna – Istambul – 100 USD neto/por 

pessoa  
• Passagens aéreas domésticas Cairo/Luxor 

e Aswan/Cairo e Luxor / Cairo Suplemento. 
250$ Neto por pessoa

O Tour não incluiNO

Pacote Plus

REFEIÇÕES
• 2 almoço (Cairo e Istambul)

EXTRAS
• Visita ao museu egípcio e mercado Khan El 

Khalili.( almoço1)
• Visita ao Vale dos Reis em Luxor
• Visita ao Bósforo e Santa Sofia
• Visita a Mesquita Azul, Palácio Topkapi e hipó-

dromo (almoço 2

420 $
Inclui 4 extras e 2 refeição

Opção  A 4*

Cidade Hoteles
Istambul Blackbird 4*

Capadócia Gold Yildirim 4*

Pamukkale Tripolis 4* / Ninova 4*

Kusadasi Marina 4* / Royal Palace 4*

Cairo Barceló Pyramids 4*

Dubai Holiday Inn Al Barsha 4* / Somewhere Tecom

Hotéis previstos ou similares

Opção  B 5*

Cidade Hoteles
Istambul Wyndham Hotel 5* 

Capadócia Ramada 5* / Double Tree 5*

Pamukkale Pam Thermal 5* / Richmond Thermal 5*

Kusadasi Le Bleu 5*

Cairo Conrad 5*

Dubai Crown Plaza Sheikh Zayed / Asiana Hotel

Dia 18º (Sexta): Dubai (MP)
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” do deserto. Passeio de apro-
ximadamente 2 horas pelas dunas do Al Aweer 
para um excitante trajeto pelas fantásticas dunas. 
Poderemos tirar algumas fotos do Por do Sol 
Árabe, o sol desaparece por trás das dunas de 
areias douradas. O cheiro das iguarias e o rela-
xante som das músicas árabes nos proporcionará 
uma tarde inesquecível. Jantar oriental a base 
de barbacoa amenizada com música. Camelos 
a disposição para quem quiser desfrutar de um 
pequeno passeio. Regresso a Dubai e Acomo-
dação no hotel.

Dia 19º (Sábado):  Dubai (MP)
Café da manhã no hotel e acomodação. Visita 
de meio-dia da cidade, a mais cosmopolita do 
Golfo Pérsico onde o moderno se mistura com o 
tradicional. O tour começa desde Deira e passa 
pelo Zoco das Espécies e o Zoco de Ouro. Pos-
teriormente nossa rota continuará pela rodovide 
de Jumeira passando pela Mesquita de Jumeira. 
Parada para realizar foto no Burj Al Arab, o 
único hotel 7 estrelas do mundo. Continuação 
a Palmera Jumeira. Breve tempo livre no Centro 
Comercial de Dubai com visitas ao Burj Khalifa. 
Possibilidade de opcionalmente entrar em seu 
interior. (Suplemento segundo indicado mais 

abaixo). Regresso ao hotel e tarde livre. A noite 
embarcaremos em “Dhow” (no transporte não 
está incluído assistência de fala espanhola), tra-
dicional barco de madeira que oferece uma im-
pressionante vista sobre o complexo arranha-céu 
e desfrutaremos de um jantar buffet com música. 
Acomodação.

Dia 20º (Domingo): Dubai (AD)
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.

EGITO

TURQUIA

Istambul

Ankara

Cappadocia

Konya

Pammukale

Kusadasi

Cairo
Aswan

Luxor
Edfu Dubai

Bursa

EMIRATOS
ÁRABES

Abu Dhabi

Sharjah
Dubai

EMIRATOS
ÁRABES


