


Nossa equipe humana, composta por especialistas no setor de turismo, coloca a sua disposição 
toda a  experiência para lhe oferecer viagens únicas, rotas especializadas para atender em pro-
fundidade, história, arte e cultura de outros povos.

Além disso, cuidamos de todos os detalhes da viagem para que nossos clientes aproveitem a ex-
periência em máximo sem se preocupar com nada, apenas para descobrir e se maravilhar com 
as jóias que eles guardam os destinos visitados e que colocamos à sua disposição

Um dos pilares do nosso trabalho é oferecer aos nossos viajantes serviços da mais alta qualidade, 
oferecendo hotéis, restaurantes, visitas e transportes priorizando sempre o máximo na qualidade 
para atender às necessidades dos nossos clientes e fazer a nossa Viaje uma experiência única. 
Mais de 13 anos organizando viagens para milhares de viajantes satisfeitos e nos apoiando em alto 
de índices de satisfação.

Equipe Mapaplus

ÁSIA E AMÉRICA

ESPECIALIZAÇÃO E EXCLUSIVIDADE

COMPROMISSO COM A QUALIDADE

Queridos viajantes, 

Depois de mais 13 anos no mercado a Mapaplus segue introduzindo novidades na sua 
programação. Apresentamos este um novo caderno especializado em viajes de grande distância. 

Com os mesmos critérios de qualidade e garantia na hora de viajar, incorporamos viajes com vários 
destinos da América e Asia. Viagens em que as visitas mais interessantes são planejadas para 
cada um dos países, sempre acompanhando por guias locais de língua espanhola, hospedagem 
relevante em cada um dos destinos que permitirá desfrutar de toda experiência e por último uma 
seleção de datas que permite uma escolha mais competitivo. 

Em resumo, reunimos todos os ingredientes necessários para que nosso habitual viajante experimente 
os países mais exóticos da mão da Mapaplus. 

Obrigado por seguir confiando em nós.
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10 - 11  Índia e Nepal

12 - 13 Tailândia

14 - 15 Vietnã e Camboja

16 - 17 China

18 - 19 Japão

20 - 21 Uzbequistão

22 - 23 Canadá

24 - 25 Leste USA

26 - 27 Oeste USA

28 - 29 Costa Rica

30 - 31 Peru

32 - 33 Argentina

ÁSIA AMÉRICA
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Deixe-se guiar por uma equipe de guias experientes que acompanharão você durante a viagem, 
aconselhando-o com as melhores opções para aproveitar o tempo, compartilhando seus con-
hecimentos sobre o destino e cuidando de toda a logística e detalhes do circuito, transformando 
a sua viagem em uma experiência para única para toda a vida, sem se preocupar com nada e 
desfrutar ao máximo da viagem.

A equipe Mapaplus cuida de seus viajantes, com um serviço de assistência permanente 24 horas 
na Espanha. Sua segurança e tranquilidade é nosso compromissos, a qualquer hora e em qual-
quer parte do mundo. “Nós cuidamos de você”. Na documentação entregue para o viajante 
(voucher) será fornecido o número de telefone da assistência 24 horas.

xz nossos guias

xz assistência 24 horas

xz serviços incluídos em nossas viagens
VISITAS: Dependendo da rota e opção escolhida, incluímos maior  número possivel  de visitas a serem realizadas, em cada itine-
rário, o  seu conteúdo é  explicados e detalhado pelos guias locais ou de forma introdutória por nossos guias acompanhamento.

ÔNIBUS: Geralmente utilizamos ônibus para as diferentes seções terrestres de nossas rotas, com ar condicionado, calefação, as-
sentos reclináveis, sistema de áudio, equipamento de rádio e música, vídeo, janelas panorâmicas os as mais recentes sistemas de 
segurança. É possível que, em pequenos grupos, utilizemos micro-ônibus ou outro meio de transporte alternativo.

REFEIÇÕES: Todas as viagens a menos que especificamente no itinerário, incluem café da manhã, em alguns casos serão conti-
nentais e em outros continental-buffet (continental reforçado com frios e sucos) ou buffet. O serviço de café da manhã está sujeito 
à hora de partida do voo, pois dependemos do serviço de restaurante ou sala de café da manhã de estar aberto, conforme horário 
de serviço oferecido pelo hotel. Em relação a almoços ou jantares, aqueles que estão incluídos são especificamente indicados no 
programa de viagem, podendo ser feito em restaurantes ou hotéis. Os menus contratados são turísticos e geralmente são compostos 
por: entrada (sopa, salada ou similar), prato principal (carne, peixe, frango ou similar) e sobremesa, bebidas não serão incluídas a 
menos que estejam indicados no próprio itinerário. Importante: no caso de algum passageiro precisar de algum tipo de menu espe-
cial  por questão pessoais como: vegetarianos, alergias ou outros motivos, os guias solicitarão diretamente no restaurante para tentar 
a possibilidade de mudança, porém não  podemos garantir que o pedido será atendido, no caso em que o menu seja alterado, o 
restaurante está no direito de aplicar um suplemento de preço que o cliente deverá pagar diretamente no local.

HOTÉIS: Dependendo do tipo de circuito reservado, oferecemos uma seleção de hotéis que atendem aos padrões de qualidade 
exigidos em cada um dos países, tendo sido visitados principalmente por nossa equipe. Em alguns países não há classificação oficial 
e, portanto, atribuímos uma categoria de orientação tendo em conta as suas condições e instalações. Geralmente em todos os 
itinerários indicamos os que utilizamos com maior frequência, porém em algumas ocasiões, estes podem ser substituído por outros 
da mesma categoria ou superior.

TRASLADOS: O serviço traslado desde aeroporto-hotel-aeroporto estão incluídos, na nossa programação, chegada na cidade 
do início do circuito onde estaremos esperando no aeroporto (após passar pelo controle aduaneiro) para realizar o serviço de 
traslado até o hotel ou ponto de encontro planejado, este serviço também será realizado para serviço translado de de volta ao 
aeroporto. Os traslados serão realizados por ônibus, microônibus, carro, táxi ou transporte alternativo de acordo com o número de 
participantes.

GUIA ACOMPANHANTE: Em todos nossos programas terrestre, no destino, nossos clientes contarão sempre com assistência dos 
nossos guias acompanhantes e os guias locais que informarão tudo sobre todo conteúdo da programação da viagem, auxiliando 

na hospedagem e assessorando a todos nas perguntas necessárias para desfrutar ao máximo dos lugares visitados. 
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Para facilitar e ficar mais clara e rápidas as informações sobre o que está incluído na programação da viagem, colocamos uma série de íco-
nes para ajudar a entender e escolher a programação que mais possa interessa-lo.

xz legenda: ícones que aparecem nos programas

Em muitos de nossos programas estamos incluindo uma série de 
excursões e visitas, o número deles será indicado pelo por este 
ícone.

Em muitas viagens, incluímos uma série de refeições, almoços ou 
jantares, este ícone indicará o número de refeições oferecido na 
programação.  

Os programas indicados com este ícone informam que são saídas 
100% garantidas, com um mínimo de duas pessoas reservadas. 

SAÍDAS

GARANTIDAS

Os programas que aparecem este ícone indicam que o tour será 
em único sentido (chegada em uma cidade e retorno por outra).

SENTIDO

UNICO

Auriculares “radio guia” individual para as visitas. Um sistema efi-
caz de última geração que irá permitir que os viajantes possam 
ouvir as explicações dos guias de uma forma clara e individuali-
zada evitando ruído na comunicação.  

Aqui você poderá visualizar e imprimir:
3 Todas as nossas viagens.
3 Ofertas atualizadas.
3 Novidades.
3 Promoções.
3 Apólices do nosso seguro.
3 Informações sobre nosso grupo.
3  Links de interesse como informações de aeroportos, com par-

tidas e chegadas em tempo real, guias práticos de viagem, 
documentação necessária de viaje de acordo com o destino 
escolhido e outros muitos mais. 

xz Visita nosso site www.mapaplus.com/pt

Siglas de plano de refeição

MP Meia Pensão
PC Pensão Completa
AD Hospedahem e café da manhã
TI Todo incluso



SEGURO OPCIONAL DE PROTEÇÃO
E ASSISTÊNCIA MAPAPLUS

Mapaplus recomenda de forma muito especial:
Adquirir no momento de fazer sua reserva, pagando um suplemento 
de apenas € 50 Euros por pessoa um seguro com ampla cobertura 
durante sua viagem de forma que o passageiro esteja protegido de 
outros ricos como por exemplo eventuais gastos de cancelamento 
que se produzam devido uma enfermidade ou outra causa de força 
maior, que obrigue o passageiro a cancelar sua viagem no último 
momento. Este seguro opcional é contratado com a companhia de 
seguros MAPFRE. 

As coberturas incluídas neste SEGURO OPCIONAL se 
somam as coberturas incluídas nos seguros de proteção 
e assistência MAPAPLUS já incluído em toda progra-
mação deste caderno.
Portanto aqueles passageiros que solicitem este seguro opcional, as 
coberturas de assistência médica, por exemplo, serão de € 60.00o 
mil Euros, ou a compensação por roubo, perda ou destruição total 
da bagagem será de até € 1.300 Euros. Em qualquer caso o evento 
deve ser comunicado imediatamente a MAPFRE Espanha.

O SEGURO OPCIONAL PLUS inclui:
01. Transporte ou repatriamento sanitário em caso de doença ou acidente do segurado deslocado, até o centro sanitário adequadamente equipado ou até o seu país ou seu lugar de 
residência habitual.
02. Assistência médica (gastos hospitalização, intervenção cirúrgicas, honorários médicos, gastos de enfermaria e produtos farmacêuticos) em caso de doença ou acidente (residente 
no país ou lugar de residência habitual do segurado, a escolha deste); (até 30.000,00 € máximo).
03. Transporte e alojamento de uma pessoa acompanhante do segurado hospitalizado em caso de doença ou acidente (residente no país ou lugar de residência habitual do segurado, 
a escolha deste);
04. Transporte ao lugar de hospitalização (viagem de ida e volta), estadia: até 60,00 €/dia, com um limite máximo de 600,00 € ou dez dias. Prolongamento da estadia do segurado 
deslocado, em caso de doença ou acidente e sempre pela prescrição médica (até 60,00 euros/dia, com um limite máximo de 600,00 € ou dez dias).
05. Transporte ou repatriamento do segurado falecido e de uma pessoa acompanhante (residente no país ou lugar de residência habitual do segurado) que acompanhe o corpo até ao 
lugar de inumação, cremação ou cerimônia fúnebre no seu país de residência habitual.
06. Regresso do segurado por interrupção da viagem devido ao falecimento ou hospitalização de mais de cinco dias de um familiar até 2º grau de parentesco até o país de residência 
habitual do segurado.
07. Envio de medicamentos (prescritos por um médico, em carácter urgente).
08. Transmissão de mensagens urgentes.
09. Indenização em caso de perda, roubo ou destruição total ou parcial da bagagem faturada no voo durante o transporte realizado pela companhia transportadora (até 1.000,00 € 
máximo).
10. Localização e transporte de bagagem extraviada pela companhia aérea.
11. Indenização por morte ou invalidez permanente como consequência de um acidente durante a viagem. (até 60.000, €).
12. Responsabilidade civil privada (até 60.000,00 € máximo).
13. Reembolso de férias não aproveitadas pelo repatriamento do assegurado (até 1.200 € máximo).

14. Gastos por perda do passaporte (até 250,00 € máximo).

Gastos de cancelamento dos serviços de viagem contratados na Europa (ficam excluídas as passagens aéreas e transatlânticas) que se produzam a cargo do segurado deverão ser faturados
aplicando-se as condições gerais de cada programa, até o máximo de 1.200 Euros por pessoa ou seu equivalente em dólares sempre que a viagem seja cancelada antes do início e por 
uma das seguintes causas:
• Enfermidade ou acidente corporal grave ou falecimento do segurado, cônjuge, filhos, pais, irmãos, sogros, genros, noras ou cunhados;
• Danos graves ocasionados por incêndio, explosão, roubo ou pela força da natureza em sua residência atual ou em locais de trabalho sempre que se tornem inabitáveis ou com
grave risco que possam causar danos maiores;
• Cancelamento por parte do acompanhante que tenha reservado a mesma viagem que o assegurado e que igualmente tenha adquirido o seguro opcional, sempre que o cancelamento
seja motivado por uma das causas enumeradas acima. Se o segurado decidir viajar só, o seguro cobrirá o valor do suplemento individual;
• Atos de pirataria aérea, naval ou terrestre que impossibilitem o assegurado dar início a viagem;
• Declaração de zona catastrófica no lugar de residência do assegurado ou lugar de destino da viagem;
• Intimação como testemunha ou jurado em um tribunal, sempre que esta intimação tenha data posterior a contratação da viagem. Deverá em todo caso apresentar cópia original da 
intimação judicial ou administrativa.

Os certificados correspondentes serão emitidos em nome de cada passageiro com seu nome completo, dia do voo de saída de sua cidade de origem (data em que se inicia a cobertura da
apólice) e dia de finalização da viagem com serviços MAPAPLUS (data em que termina a cobertura da apólice). A cobertura deste seguro está limitada a um máximo de 34 dias a contar
da data de início da viagem.
A solicitação do seguro opcional deverá ser feita juntamente com o pedido de reserva da viagem e em nenhum caso serão aceitas solicitações com datas posteriores a da reserva.
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O SEGURO OPCIONAL PLUS inclui:

EXCURSÕES OPCIONAIS

*TAILÂNDIA
BANGKOK: Possibilidade de realizar visitas opcionais como Mercado Flutuante e Mercado 
do Trem.
PVP POR PESSOA  80€.
Visita de dia completo a Ayutthaya antiga capital do Reino de Siam.
PVP POR PESSOA: 160€

PHUKET: Opção de realizar as visitas opcionais na bahia de Phang Nga.
PVP POR PESSOA: 75€

KRABI: Opção de realizar visitas opcionais a Koh Phangan.
 PVP POR PESSOA  95€. Ilhas Phi Phi. PVP POR PERSONA 115€.

*NEPAL
KATHMANDU: sugerimos visitar o enclave tibetano de Bhagdaon e Pasupatinath (os Bena-
rés de Nepal).  PVP POR PERSONA 35€ (entradas não incluídas). O sobre voo ao Everest e 
admirar os picos do Himalaias. Reserva e pagamento no destino (370€).

*JAPÃO
TOKYO: Nossa sugestão é a excursão a Hakone. Esta cidade está localizada na preciosa 
região montanhosa onde se encontra o Parque Nacional de Fuji-Hakone-Izu. Nossa subida 
ao Monte Komagatake será no teleférico, para poder admirar a impressionante vista do 
Monte Fuji, a 3.776 metros de altitude, montanha mais alta do Japão e o principal símbolo 
do país. Realizaremos um pequeno cruzeiro pelo lago Ashi, conhecido por refletir como 
um espelho o Monte Fuji nos dias claros.
PVP POR PERSONA 450€ (mínimo 8 pax).

*PERU 
LINHAS DE NAZCA DESDE PARACAS: Vamos até ao aeroporto de Paracas, para realizar um 
sobre voo para observar as misteriosas linhas de Nazca, as quais só podem ser apreciadas 
do ar. Embora tenha séculos de antiguidade, que até hoje é um enigma  como foram 
feitos, podemos observar  as formas de  macaco, uma aranha, um condor, entras figuras, 
todas de grandes  dimensões, que podem  ser vistas somente do ar  para tentar decifrar 
este mistério. Ao término do sobre voo, traslado ao hotel.
PVP POR PERSONA 399€

*COSTA RICA
CAMINHADA AO VULCÃO ARENAL: O tour do Vulcão Arenal leva nossos clientes a parte 
noroeste do vulcão.  O tour inicia com uma caminhada até chegar a lava de 1968. É 
possível observar a grande variedade de plantas, vida silvestre, magnificas formações de 
pedras de lava e o a Lago Arenal. Durante o tour, nossos experientes guias irão presentear 
com muitas informações interessantes e educacional a respeito da história da majestosa 
montanha e do Parque Nacional Vulcão Arenal.  
Inclui: Transporte, guia e entrada ao Parque Nacional. Duração: 3 horas
PVP POR PERSONA 99€

*CANADA
QUEBEC: Opção de realizar um cruzeiro de observação de baleias em seu hábitat natural.
PVP POR PERSONA 105€

*ARGENTINA
DELTA DO RIO TIGRE: Partida em direção ao bairro de Olivos, onde se encontra a residên-
cia Presidencial. Daqui seguimos para estação de trem para pegar o Trem da Costa onde 
visitaremos as localidades de Martínez, La Lucila, Acassusso, San Isidro até chegar no Tigre, 
onde embarcaremos em um barco para navegar por diferentes rios e córregos que deli-

neiam O Delta do Paraná. Dentro do Tigre existem numerosos canais onde encontramos 
casas de fim de semana, clubes, alguns com belos edifícios como o clube Italiano de 
estilo veneziano. Duração: 5hrs meio dia. Sem almoço 
PVP POR PERSONA 75€

EL CALAFATE - PERITO MORENO COM MINI TREKING: Saída de El Calafate em direção ao 
porto Bajo de las Sombras, para seguirmos em um barco até nosso desembarque na mo-
rena sul do glaciar. Caminhada de 20 minutos pelo bosque, para chegar até Base de 
apoio e calçar os grampões ter acesso ao glaciar e poder caminhar com segurança 
pela superfície da geleira Perito Moreno. Depois de quase 2 horas de caminhada (MINI 
TREKING) volta para base de apoio na costa do lago, tempo livre para o almoço (não 
incluído). Partida para barco para cruzar novamente o Braço rico do Lago Argentino 
navegando alguns minutos em frente ao lado sul do glaciar. Traslado as passarelas, onde 
podemos admirar mais um pouco o fantástico glaciar Perito Moreno. Regresso a El Cala-
fate. Acomodação.  
PVP POR PERSONA 245€
No caso desta excursão, se for substituído por Moreno + Safari, o valor do suplemento será 
o mesmo pago com no programa. 

NAVEGAÇÃO RIOS DE GELO: Navegação para ver o resto dos glaciares que existem no 
Parque Nacional dos Glaciares 07:15hs começa a jornada para seguir em direção a porto 
Bandera, que fica a 47 km da cidade de El Calafate, onde o embarque inicia as 08:30hr. e 
começar a excursão pelos rios de gelo pelo braço norte do Lago Argentino. Durante a na-
vegação vamos apreciar vários icebergs nossa navegação será entre eles até chegar no 
braço Upsala e observar uma importante barreira de gelo, logo após navegaremos até 
o canal Spegazzini e ficar em frente ao Glaciar que leva o mesmo nome “o mais alto do 
Parque Nacional” e também apreciar o glaciar Paineta. Regresso ao porto da Bandera 
atracando as 14:00hs aprox. e chegada ao hotel que está prevista para as 15:00hs aprox. 
PVP POR PESSOA €330 inclui: TRFS regulares + entrada ao Parque Nacional

A GRANDE AVENTURA: O tour consiste em um passeio dentro do Parque Nacional Iguazu, 
em um percurso de 8km em veículo pela trilha Yacaratiá até no píer, onde embarque 
será feito um bote para navegar por 6km no rio Iguazu, atravessando 2km de corredeiras 
e entrar no desfiladeiro da garganta do diabo, se aproximando das quedas de d’água e 
finalmente desembarcar na Ilha San Martín, coração das Cataratas do Iguazu. 

Duração: uma hora. Dificuldades: 100 metros de escadas e 2km de água rápida. Camin-
hada restrita para mulheres grávidas e pessoas com dificuldades físicas
PVP POR PESSOA: 110€

*ESTADOS UNIDOS
NOVA YORK, EXCURSÃO DE CONTRASTES:É a excursão mais completa de Nova York, você 
vai visitar o Bronx, Queens, Brooklyn, Manhattan, onde você pode verificar as diferenças 
sociais, culturais, arquitetônicas e a diversidade da cidade. Após tour verificará que NYC 
é um mundo em uma cidade, você também pode visitar Yankee Stadium, o distrito Apa-
che, ponte White Stone, o bairro Malba, Flushing Park Prados, o distrito cultural hindu, as 
comunidades judaicas ortodoxas e Chinatown.
PVP POR PESSOA: 80€

LAS VEGAS, VISITA A GRAND CANYON DESDE LAS VEGAS
Partida de avião para o Grand Canyon saída do aeroclube de Las Vegas. Seguimos para 
visitar uma joia coroada do sistema nacional de parques dos Estados Unidos com uma 
viagem que começa com um voo aproximado de 65 minutos com olhares fixado para 
observar a espetacular represa Hoover o lago Mead. Disfrutaremos da beleza do Rio Co-
lorado quando nos dirigimos a margem sul do Grand Canyon, multiplicando as oportuni-
dades fotográficas pois o Grand Canyon se estende de um horizonte para o outro. Com 
uma extensão de até 11 milhas e uma profundidade de mais de 1 milha, o Grand Canyon 
oferece uma riqueza visual que é composta de cores incríveis, texturas e torres monolíticas 
que mantêm a história da terra.
PVP POR PESSOA: 480€
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um
mundo de possibilidade

                                  ao seu  alcance

1 Escolha o país para viajar e você verá todos os nossos circuitos 
que passam por este destino. Viagens nos cinco continentes

2 Quando você acessar o Circuito, verá uma tela simples e vistosa 
de uma forma resumida com todo o seu conteúdo, preço final 
por pessoa e a partir daí iniciar o orçamento ou a venda 

Já pode reservar Circuitos e Pacotes de grande distância em Mapaplus Dynamics
Saídas Garantidas, preços fechados disponibilidade e reservas 100% on-line

Sem surpresas ou esperas.
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um
mundo de possibilidade

                                  ao seu  alcance

3 Você pode entrar no detalhe e ver o dia a dia 
desta viaje, o que inclui, acomodações e toda as 
informações necessária que precisa para a seu 
cliente.

Além disso, pode enviar o itinerário completo ao passageiro, 
publicar em suas redes sociais e criar programas personalizado 
para seus clientes.

4 E o mais importante, Dar vida a sua viajes!!
Mantendo a integridade do Tour, pode adicionar tudo o que 
necessitar PRÉ e PÓS tour, voos, estadias, atividades, trasla-
dos, extensões etc..

E claros todas as confirmações imediatas, criar orçamentos reais em poucos 
minutos e realizar uma reserva em segundos.

5

Depois do tour criado pode incluir também o 
que teu cliente necessitar... Não existe limite  

MapaplusDynamics é o aliado perfeito para 
o agente de viagem, ágil, seguro, simples, 
imediato e com preços competitivos. 

Antes do Tour pode incluir o quiser, 
o sistema sabe respeitar as datas do 
circuito, voltando as datas de acordo 
com a sua   Indicação. 
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10 Asia

Desde 1.305 €

Visitando: Delhi / Samode / Jaipur / Fatehpur Sikri / Agra / Kathmandú

Inesquecível Índia e Nepal 
10 Dias

Dia 1º.- Delhi  mp
Chegada em Delhi e traslado ao hotel. Café da 
manhã. A seguir, começaremos com a visita da 
antiga e nova Delhi, da mesquita Jama Masjid, 
do Forte Vermelho (Patrimônio Mundial), da rua 
Chadni Chowk, do Raj Ghat, onde Gandi foi in-
cinerado, o Templo Hindu Birla, onde viveremos 
a importância da religião na aldeia indígena, o 
Conaught Place e os edifícios coloniais do Parla-
mento, o Portal da Índia, onde podemos dar um 
pequeno passeio pelos seus jardins e tirar várias 
fotos. Vamos andar de riquixá pela velha Delhi. 
À tarde visitaremos o fabuloso Qutub Minar 
(Patrimônio da Humanidade) com 72 metros de 
altura, construído no século XII, além da Mes-
quita do Poder do Islã (Quwwat ul Islam). Jantar 
e pernoite no hotel.

Dia 2º.- Delhi  mp
Café da manhã. Começaremos nosso dia visi-
tando o Templo de Akshardham. Swaminarayan 
Akshardham em Nova Deli incorpora 10.000 anos 
de cultura indiana em toda a sua impressionante 
grandeza, beleza, sabedoria e felicidade. Mostra 
brilhantemente a essência da antiga arquite-
tura indiana, tradições e mensagens espirituais 
atemporais. A experiência de Akshardham é 
uma jornada esclarecedora através da gloriosa 
arte da Índia, seus valores e contribuições para 
o progresso, felicidade e harmonia da huma-
nidade. Continuaremos em direção ao Templo 
Lotto. Este templo é construído em forma de 
uma flor de lótus e é o último dos sete gran-
des templos Gran Bahai construídos em todo o 
mundo. Concluído em 1986, é constituído por 
exuberantes jardins verdes. A estrutura é feita 
de mármore branco puro. O arquiteto Furiburz 

Sabha escolheu o lótus como símbolo comum do 
hinduísmo, o budismo, em torno das pétalas de 
flores há nove espelhos de água iluminadas com 
luz natural. É espetacular ao pôr do sol quando 
está inundado. Visita ao templo Sikh. Jantar e 
acomodação no hotel. 

Dia 3º.- Delhi - Samode - Jaipur  pc
Café da manhã no hotel e saída por estrada em 
direção a Samode. Onde vamos visitar o palácio. 
Almoço no Palácio. Continuaremos nossa rota 
para Jaipur, onde participaremos da Cerimônia 
Aarti no Templo Birla e visitaremos o Templo de 
Ganesha, onde faremos uma oferenda a esse 
reverenciado Deus hindu da Boa Sorte. À noite, 
vamos desfrutar de um jantar-show no Narain 
Niwas Palace ou Shahpura House, com danças 
típicas do Rajastão. Acomodação no hotel.

Dia 4º.- Jaipur  mp
Café da manhã. Em seguida, visitaremos o Forte 
Amber, ao qual chegaremos no lombo de um 
elefante (disponibilidade sujeita a restrições). A 
visita continua em Jaipur, no Palácio da Cidade 
e no Observatório de Jantar Mantar. Neste dia, 
podemos dar um passeio divertido de Tuc-Tuc 
pela cidade rosa. Finalmente, neste dia também 
visitaremos os Cenótafios de Gaitor. Tempo livre 
para explorar o bazar colorido e interessante 
para compras de artesanato de todos os tipos. 
Jantar e acomodação no hotel.

Dia 5º.- Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra mp
Café da manhã e saída cedo para Agra. Faremos 
uma parada em Abhaneri para visitar o impres-
sionante Chand Baori e o Templo Harshat Mata. 
Continuaremos nossa jornada até chegarmos a 

Fatehpur Sikri, uma cidade abandonada, mas in-
tacta. Continuamos em direção a Agra, visitando 
o Forte Vermelho. Terminaremos o dia com a 
visita do Ashram da Madre Teresa de Calcutá, 
lugar de acolhida e atenção aos mais necessi-
tados, a cargo da congregação de religiosas de 
caridade. Traslado para o hotel. Jantar e acomo-
dadção no hotel. 

Dia 6º.- Agra  mp
Café da manhã cedo, para irmos contemplar 
uma das 7 maravilhas do mundo: O Taj Mahal 
com os primeiros raios do sol. Passeio de ca-
rruagem e visita ao Taj Mahal e, mais tarde, visita 
do Mausoléu do Imperador Akbar em Sikandra. 
Traslado para o hotel. Jantar e acomodação no 
hotel.

Dia 7º.- Agra -  Delhi - Kathmandu mp
Café da manhã será realizado muito cedo. Após 
traslado para o Aeroporto Internacional de Delhi 
para tomar o voo para Kathmandu. Chegada ao 
aeroporto de Katmandu. Traslado para o hotel. 
Resto do dia livre para passear pelo bairro Tha-
mal. Jantar de boas-vindas e acomodação no 
hotel.

Dia 8º.- Katmandu  mp
Café da manhã. Em seguida, começaremos com 
nossa primeira visita a Stupa Swayambhunath. A 
Stupa de Swayambhunath é um centro de pe-
regrinação muito importante para os budistas 
de todo o mundo. De sua posição privilegiada 
e cercado pelos macacos que guardam o tem-
plo, teremos uma visão generosa da cidade 
e de todo o vale de Katmandu. A cidade de 
Katmandu conhecida há muito tempo como 

Delhi

• Jantar-show no Narain Niwas Palace /  
Shahpura House.

• Visita aos Cenotáfios do Gaitor. 
• Visita na Velha Deli
• Os templos modernos
• O Forte Amber
• O Palácio de Jaipur
• O Taj Mahal
• Os Templos de Katmandu

Destacamos

Kasthamandap deve o seu nome a uma casa 
de madeira supostamente feita da madeira 
de uma única árvore que ainda está no centro 
desta cidade encantadora. O Palácio Real, con-
hecido como Hanuman Dhoka Durbar é sem 
dúvida, a principal atração de Katmandu e está 
rodeado por muitos outros famosos templos e 
monumentos como a Kumari Ghar, o Templo 
Taleju... É também aqui, no coração da cidade, 
onde podemos ver, com um pouco de sorte, a 
Deusa viva Kumari, uma menina que representa 
a imagem viva da Deusa Kumari hoje com um 
rosto sério e distante, ele se deixará ver a al-
guns momentos da janela de seu “cativeiro” 
depois de termos chamado sua atenção para 
que ele possa deixar alguns momentos de sua 
lembrança. Continuamos a cidade de Patán, a 
cidade das artes. Almoço A praça principal está 
repleta de numerosos templos, monumentos e 
locais sagrados, todos representando a melhor 
tradição escultural e religiosa do Nepal. Kri-
shna Mandir, do século XVII, nos observará o 
tempo todo a partir de sua posição estratégica 
na praça central de Patan. Retornar ao hotel e 
acomodação no hotel. 

Dia 9º.- Katmandu mp
Café da manhã. Dia livre para curtir a cidade e 
fazer as últimas compras ou fazer uma excursão 
opcional, como sobrevoar o Himalaia e ver o 
Everest. Jantar no restaurante e acomodação 
no hotel.

Dia 10º.- Katmandu  ad
Café da manhã no hotel e tempo livre para suas 
últimas compras até a hora de partida para o ae-
roporto para pegar o seu voo de retorno.

Saídas 2018
DELHI
2018
Julho
Agosto

02, 16
06, 20

Setembro 03, 17

1110

SAIDAS
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Cidades Hotéis previstos ou similares

Delhi Holiday Inn Mayur Vihar o similar 4*

Jaipur Lemon Tree Hotel/Golden Tulip o similar 4*

Agra Four Points By Sheraton o similar 4*

Kathmandu Annapurna 5*

Acomodações previstas ou similar

Preço por pessoa em € Euros  em acomodação dupla

Tour Salidas Acomodação dupla Sup. Indiv.

Tour 10 dias
Inesquecível Índia e Nepal 2 julho - 17 Setembro 1.305 505

$

Kathmandú

• Hospedagem em hotéis mencionados ou 
similares.

• Todas os traslados, excursões e visitas de 
longa duração em veículo com ar condicio-
nado 

• Seguro viagem - Guia acompanhante idioma 
espanhol do dia 2 ao dia 8.

• Regime de Alimentação de acordo com o 
itinerário: 10 cafés da manhã, 2 almoços e 8 
jantares.

• As entradas dos monumentos descritos no 
itinerário.

• 01 almoço no Samode Palace a caminho de 
Delhi para Jaipur.

• Voo doméstico de Delhi / Kathmandu.
• Subida em um elefante até o topo do Forte 

Amber em Jaipur (sujeito a restrições).
•  Um passeio em “Tonga” em Agra até o esta-

cionamento de Taj Mahal.
• Um passeio de rickshaw em Delhi.
• Um passeio de Tuc Tuc por Jaipur.
• 03 garrafas de água mineral diariamente no 

veículo.
• Assistência do representante nas chegadas e 

partidas no aeroporto.
• Seguro viagem.

Serviços IncluídosSI

• O horário de check-in / check-out é às 14:00 h e às 12:00 h, respectivamente.
• Taj Mahal está fechado às sextas-feiras.
• Os passageiros com nacionalidade espanhola podem solicitar um visto de turista on-line para 

fazer viagens curtas. A validade do visto será de 30 dias (com uma única entrada) a partir do dia 
em que chegar no país. Para mais informações, recomenda-se consultar a seguinte página web: 
https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.htm. O preço é geralmente cerca de 50 usd. Recomenda-
mos administrar o visto através da página previamente indicada no campo em inglês.

• O visto do Nepal é obtido na chegada ao aeroporto de Katmandu mediante o pagamento de 25 
usd. Carregue uma fotografia do tamanho de um passaporte.

• Verifique o visto da Índia.

Notas Importantes

• Despesas pessoais, como lavanderia, telefo-
nemas e fax.

• Almoços ou jantares, a menos que mencio-
nado no itinerário.

• Bebidas em hotéis e restaurantes.
• Visitas e excursões não especificadas no 

itinerário.
• Gorjetas, bagagem e extras pessoais.
• Os ingressos de câmera / vídeo nos monu-

mentos.
• Qualquer outro serviço não especificado na 

seção “Serviços Incluídos”.
• Procedimentos e vistos de entrada.

Serviços não Incluídos  NO

Katmandu

AgraJaipur

Delhi

2
2

2 3

INDIA

NEPAL
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Desde 1.665 €

Visitando: Bangkok / Chiang Rai / Chiang Mai / Phuket / Krabi

Reinos da Tailândia e Phuket  / Krabi
10 Días

Dia 1º.- Bangkok mp
Recepção no aeroporto de Bangkok, encontro com 
o guia e traslado ao hotel selecionado. Check-in e 
tempo livre (acomodações disponíveis a partir das 
14:00hrs) Jantar e Acomodação no hotel.

Dia 2º.- Bangkok  mp
Café da manhã. Saída de ônibus do hotel para 
realizar um percurso pelas principais avenidas 
de Bangkok, cruzando o movimentado bairro 
de Chinatown até chegar no centro histórico da 
cidade onde visitaremos o Templo de Wat Pho, 
conhecido por hospedar um dos maiores budas 
inclinados do mundo, e continuaremos no Wat 
Benjamabophit ou comumente chamado o Tem-
plo de Mármol. Ao voltar ao hotel visitaremos a 
fábrica de pedras preciosas estadual. Resto do 
dia livre para percorrer os mercados como Pa-
tpong. Jantar e Acomodação.

Dia 3º.- Bangkok  mp
Café da manhã no hotel. Dia livre para desfrutar 
da cidade ou realizar compras. Jantar e pernoite 
no hotel. 

Dia 4º.- Bangkok - Chiang Rai  mp
Café da manhã. Traslado ao aeroporto de Ban-
gkok para pegar o voo com destino a Chiang Rai. 
Chegada em Chiang Rai e encontro com o guia 
para irmos em uma caminhonete aos povoados 
onde vivem nas montanhas algumas etnias como 
os “Akha”, procedente de Tíbet e conhecidos por 
seus coloridos trajes, ou os “Yao”, procedentes de 
China e muito influenciados por suas tradições. 
Almoçaremos pelo caminho. Após, sairemos até o 
famoso “Triângulo de Oro”, do rio Mekong, oitavo 
rio mais largo do mundo, com vistas da Tailândia, 

Laos e Birmania e seu famoso Museu de Ópio. Re-
torno a Chiang Rai, traslado ao hotel. Tempo livre 
para ir ao mercado noturno. Acomodação no hotel.

Dia 5º.- Chiang Rai - Chiang Mai  mp
Café da manhã no hotel. Começaremos o dia na-
vegando no rio Maekok em um barco tradicional 
tailandês até chegar ao povoado da etnia “Karen”. 
A seguir, sairemos com destino a Chiang Mai, rea-
lizando uma parada no popular Templo Branco 
(Wat Rong Kun tailandês) com sua também famosa 
ponte. Os aldeões pensam que Buda cruzou esta 

ponte para pregar o dogma pela primeira vez. A 
cor branca do templo representa a pureza e a sa-
bedoria budista. Almoçaremos durante o caminho. 
Pela tarde visitaremos o Wat Phra Doi Suthep, um 
templo situado na montanha, onde pode se des-
frutar de uma vista bonita de Chiang Mai. Tempo 
livre para percorrer ou jantar no animado mercado 
noturno. Acomodação no hotel.

Dia 6º.- Chiang Mai  mp
Café da manhã no hotel. Traslado até o acampa-
mento de elefantes, situado em plena floresta, 

Chiang Mai

• Massagem em Bangkok
• Os templos de Bangkok
• Os povoados DE Chiang Rai e o rio Mekong
• Navegação pelo rio Maekok
• Visita ao Wat Phra Doi Suthep em Chiang Mai
• Visita ao acampamento de elefantes em 

Chiang Mai e descida em jangadas de bambu

Destacamos

onde veremos uma demonstração de força e ha-
bilidade destas grandes criaturas. Em seguida, 
iniciaremos nosso safari em lombos de elefantes 
seguindo o leito do rio e cruzando a espessa ve-
getação da floresta.  Após o safari, realizaremos 
uma emocionante descida ao rio em balsas de 
bambu e um passeio para desfrutar ao redor em 
carros puxado por bois. Almoçaremos e veremos 
uma plantação de orquídeas onde poderemos 
presenciar a beleza inigualável desta famosa 
espécie de flor. Posteriormente visitaremos a 
popular rua de artesanato, onde se fabricam a 

Saídas 2018
BANGKOK  
2018
Junho
Julho
Agosto

17
01* - 15
05 - 19**

Setembro
Outubro

02 - 16 - 30*
07 - 14

69

SENTIDO

UNICO

*Saída válida somente para Tailândia com Krabi       **Saída válida somente para Tailândia com Phuket

HOTEL BEYON RESORT (KRABI) 
Resort localizado na linha de frente 
da Praia exclusiva Klong Muang, 
uma boa escolha para desfrutar da 
tranquilidade desta área longe da 
agitação e ao mesmo tempo das 
magnificas instalações do lugar, ofe-
recemos aos clientes tudo que possa 
precisar e para poder realizar ex-
cursões em suas ilhas como são Koh 
Phi Phi, Koh Hong, Koh Tup, etc. que 
são as praias paradisíacas desta pro-
víncia. O resort está encravado em 
plena natureza, com restaurante de 
comida internacional e tailandesa, 
piscina, ginásio, spa, e informação 
turística.

SAIDAS

GARANTIDAS
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Cidades Hoteis Primera

Bankok Holiday Inn Silom 4*

Chiang Rai Gran Vista 4*

Chiang Mai Holiday Inn Chiang Mai 4*

Phuket Cape Panwa 4*

Krabi Beyond Resort 4* 

Acomodações previstas ou similares

Preço por pessoa em € Euros  em acomodação dupla

Tour Saídas Acomodação dupla Sup. Indiv.

Tour 10 dias
Reinos da Tailândia e Phuket 17 Junho - 14 Outubro 1.665 605

$

Tour Saídas Acomodação dupla Sup. Indiv.

Tour 10 dias
Reinos da Tailândia e Krabi 17 Junho - 14 O utubro 1.785 610

Phuket

• Hospedagem com café da manhã nos hotéis 
mencionados ou similares

• Regime de alimentação segundo o itinerário: 
9 buffets de café da manhã (com Phuket) e 10 
(com Krabi) e 3 almoços e 6 jantares. 

• Serviço de guia idioma espanhola. 
• Voos doméstico Bangkok- Chiang Rai e 

Chiang Mai –Krabi- Bangkok (opção Krabi).
• Voos doméstico Bangkok-Chiang Rai y Chiang 

Mai-Phuket (opção Phuket).
• Entradas as visitas mencionadas.
• Seguro viagem.

Serviços IncluídosSI

• A ordem das visitas pode ser modificada.

Nota Importante

• Gastos pessoais, seguro pessoal, lavanderia, 
bebidas nas refeições.

• Outras alimentações ou serviços não especifi-
cados no programa.

• Procedimentos e vistos de entrada.

Serviços não Incluídos  NO

Bangkok

Chiang Mai

Chiang Rai

Krabi / Phuket

1

2

3

3

TAILANDIA

HOTEL CAPE PANWA (PHUKET) 
Resort localizado na Praia de Panwa 
Beach, uma Praia tranquila e român-
tica de areia branca, praticamente 
privado e de águas rasas, protegidas 
do vento. A 10 minutos de carro do 
centro da cidade de Phuket. Este re-
sort dispões de grande variedade de 
restaurantes de distintas cozinhas in-
ternacionais e locais, piscinas, ginásio, 
spa e centro de bem-estar, esportes 
aquáticos na Praia e salão de jogos.

maioria dos objetos tradicionais decorativos do 
Norte, como guarda sol pintadas a mão, joias, 
pedras preciosas, além de esculturas em madeira 
ou seda. Jantar e acomodação hotel.

Dia 7º.- Chiang Mai – Praia (Phuket / 
Krabi)  mp
Café da manhã no hotel. Na hora marcada, 
traslado ao aeroporto de Chiang Mai. Chegada 
a Phuket ou Krabi, encontro com o guia local e 
traslado ao hotel selecionado. Check in e tempo 
livre. Jantar e acomodação no hotel.

Dias 8º e 9º.- Praia (Phuket / Krabi)  mp
Café da manhã no hotel. Dias livres para desfru-
tar as Praia e instalações do hotel. Jantar e aco-
modação no hotel.

Dia 10º.- Phuket / Krabi    ad
Café da manhã. Na hora marcada, traslado ao 
aeroporto de Krabi ou Phuket. Fim de nossos 
serviços.
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2018
Julho
Agosto

03 - 17
07 - 21

Setembro
Outubro

04 - 18
02 - 16

Desde 1.865 €

Visitando: Ho Chi Minh / Siem Reap / Danang / Hoi An / Hue - Hanoi / Bahia de Ha Long

Joias do Vietnã e Camboja 
10 Dias

Dia 1º.- Ho Chi Minh 
Chegada ao aeroporto da cidade de Ho Chi 
Minh, boas vindas no aeroporto por parte do 
correspondente e traslado ao centro da cidade. 
Tempo livre até check-in no hotel segundo dis-
ponibilidade (Normalmente as acomodações 
estão disponíveis a partir das 14:00).

Dia 2º.- Ho Chi Minh – Túneis de Cu 
Chi  mp
Café da manhã no hotel. Viagem do hotel até o 
distrito de Cu Chi para visitar seus túneis, a 70 
quilômetros ao noroeste da cidade de Ho Cho 
Minh, criado desde 1948 para ajudar a Vietnami-
tas no combate com os franceses. Foi uma cidade 
subterrânea com áreas de habitações, cozinhas, 
depósitos de armas, hospitais de campo, centros 
de comando. Estes lugares, abrigaram até 10.000 
pessoas que viveram abaixo da terra durante 
anos… se casando, dando à luz. Durante a Gue-
rra dos Estados Unidos toda a área de Cu Chi foi 
bombardeada. A partir de 1988, foi aberto duas 
sessões de túneis para os visitantes. Voltando a 
Ho Chi Minh. Almoço. Depois do almoço, pas-
saremos pelo centro da cidade, veremos a praça 
“Comuna de Paris”, a Catedral (Por fora) desen-
hada na França e levantada por um simples en-
genheiro, o Sr. Bourar; a agência de correios estilo 
colonial que inclui uma parte da estrutura de ferro 
desenhada por um discípulo de Gustave Eiffel, o 
gabinete do prefeito, a ópera. Passaremos por 
fora do palácio da Reunificação, antigo palácio 
do Governo que foi destruído por tanques no dia 
30 de abril de 1975, o que significou a caída do 
regime do Vietnã do Sul. Acomodação no hotel

Dia 3º.- Ho Chi Minh – Siem Reap mp
Café da manhã no hotel. Tempo livre até o tras-

lado ao aeroporto para o voo de Ho Chi Minh a 
Siem Reap.  Chegada a  Siem Reap e traslado ao 
hotel para fazer o check-in. Jantar em um restau-
rante com espetáculo de Apsara. Acomodação 
no hotel

Dia 4º.- Siem Reap mp
Café da manhã no hotel. Saída em Tuk -Tuk 
(veículo típico de Camboja) até a porta sul com 
suas impressionantes estatuas representando o 
movimento do oceano, a Antiga capital de An-
gkor Thom (Século XII), o templo Bayon único 
por suas 54 torres decoradas com 200 caras 
sorridentes de Avolokitesvara, o Phimeanakas e 
os terraços do leproso rei e dos elefantes, assim 
como as câmeras reais. Continuaremos em Ta 
Prohm, um dos mais espetaculares templos da 
área, o qual se mantêm relativamente igual de 
quando foi descoberto e ainda mantêm grande 
parte do seu mistério. Almoço. Pela tarde, tras-
lado de carro para visitar o mais famoso de todos 
os templos: Angkor Wat, declarado Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO. O complexo 
deste templo cobre 81 hectares, comparável 
em extensão ao Palácio Imperial de Pequim. As 
5 conhecidas torres formas parte da bandeira 
do Camboja. Representa os 5 picos de Meru, 
os muros cercados são as montanhas e o vale 
rodeados pelo oceano. Esta obra de arte do 
século XII é considerada entre os historiadores 
de arte como o primeiro exemplo de arquite-
tura e arte clássica Khmer. Ao terminar a visita, 
observaremos o entardecer sobre Angkor Wat. 
Acomodação no hotel.

Dia 5º.- Siem Reap – Danang - Hoi An mp
Café da manhã no hotel. Pela manhã, traslado 
até um dos pagodes (templo) mais antigos em 

Siem Reap para ver uma cerimônia budista de 
benção. Receberemos uma benção pessoal de 
um dos melhores monges enquanto nos ama-
rram um fio vermelho ao redor do pulso que traz 
boa sorte e prosperidade. Visita ao Museu Na-
cional de Angkor e logo, desfrutaremos de uma 
massagem nos pés antes do traslado ao aero-
porto. Na hora combinada traslado ao aeroporto 
para o voo a Da Nang. Chegada a Da Nang e 
traslado direto até Hoi An (aprox. 30 min.). Jantar 
e Acomodação no hotel de Hoi An.

Dia 6º.- Hoi An – Hue pc
Café da manhã no hotel. A cidade de Hoi An é 
um porto de intercâmbio com o extremo oriente 
importante até o final do século XIX. Na verdade, 
tem uma história documentada de mais de 2200 
anos e ainda atualmente se mantêm uma sen-
sação de caráter extremo oriental que o carac-
teriza. Hoje iremos explorar este fantástico e 
histórico leito de rios. Atravessaremos algumas 
das conhecidas 844 casas históricas e templos. 
Visitaremos o Museu de Hoy An onde se exibem 
numerosos objetos pertencentes a história de 
Hoy An dos séculos II ao XV (período do tempo 
Champa) e dos séculos XVI ao XIX (período da 
dinastia Nguyen). A seguir visitaremos o Pagode 
Phuoc Kien; a famosa ponte Japonesa; a Casa 
Tanky de mais de 200 anos, com seus poemas 
chineses embutidos na madrepérola em suas 
estruturas de madeira. Almoço. Continuamos 
até Hue. Pelo caminho visitaremos um vilarejo 
artesanal de cerâmica e carpintaria. Seguiremos 
com um traslado por uma rodovia a Hue (aprox. 
3h30-4h), por um degrau Hai Van (oceano de 
nuvens) onde na descida iremos desfrutar de 
uma espetacular vista sobre o bonito vilarejo 
de Pescadores de Lang Co. Jantar imperial com 

Bahia de Ha Long

• Jantar Imperial com dança, vestindo traje 
tradicional em  Hue. 

• Massagem nos pés em Siem Reap 
• O comercio l Hoi An
• A imperial Hue
• Viagem em Junco pela Bahia de Halong
• Visita às ruinas de Angkor

Destacamos

vestimenta tradicional. Chegada no hotel e Aco-
modação.

Dia 7º.- Hue – Hanoi mp
Café da manhã no hotel. Começaremos a visita 
à Cidadela Imperial, onde deu início a Dinastia 
Nguyen governou entre 1802 e 1945, lá iremos 
ver os restos de seus palácios e o Museu Impe-
rial. A seguir, realizaremos um passeio de barco 
pelo romântico tio chamado Rio dos Perfumes. 
Logo após iremos visitar o pagode monastério, 
base da paz, de Thien Mu. Almoço. Pela tarde, 
veremos o mausoléu do Imperados Minh Mang 
e do Imperador Khai Dinh e o exótico mercado 
Dong Ba. Tempo livre até o traslado ao aero-
porto para o voo a Hanoi. Chegada a Hanoi, 
traslado ao hotel e Acomodação.

Dia 8º.-  Hanoi  mp
Café da manhã no hotel.  Hoje iremos visitar os 
lugares históricos mais famosos da cidade de 
Hanoi. Começando pelo Mausoléu de Ho Chi 
Minh (por fora). A seguir, também veremos a 
casa em palafitas; O Pagode de um único Pilar 
construída em 1049 pelo Imperador Ly Thai 
Tong, que reinou de 1028 até 1054. Construída 
de madeira sobre um pilar de pedra, é proje-
tada para se assemelhar a uma flor de lótus em 
honra de Buda. A seguir, faremos uma visita no 
Templo da Literatura construída em 1070 pelo 
Imperador Ly Thanh Tong, que dedicou o Con-
fúcio como maneira de honrar todo estudante 
ou pessoa que se dedica a literatura. Almoço. 
Pela tarde, seguiremos para uma visita no Tem-
plo de Ngoc, situada em uma pequena ilha no 
lago Hoan Kiem e faremos um passeio de bici-
cleta pelo bairro antigo. Acomodação no hotel 
em Hanoi.
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Cidades Hoteis

Ho Chi Minh Bay 4*

Siem Reap Saem Siem Reap 4* Hab Deluxe

Hoian  Hoi An Silk Boutique 4*

Hue Romance 4* Deluxe City View 

Hanoi Thien Thai 4* Hab estandar

Ha Long Oriental Sails Camarote Superior

Acomodações previstas ou similares

Preço por pessoa em € Euros  em acomodação dupla

Tour Saídas Acomodação dupla Sup. Indiv.

Tour 10 dias
Joias do Vietnã e Camboja

3 Julho - 18 Setembro 1.865 340

2 Outubro - 16 Outubro 1.885 355

$$

Terrazas de arroz Vietnam

• Voos domésticos de Ho Chi Minh a Siem Reap a Danang e de Hue a Hanoi. 
• Acomodação nos hotéis previstos (ou similares) com café da manhã. 
• Visitas segundo itinerário com guias locais de língua espanhola. Incluso no barco de Ha Long.
• Viagem terrestre segundo programa com carro/van particular com ar condicionado. 
• Todas as entradas para os lugares de visita.
• 9 cafés da manhã, 7 almoços 5 jantares
• Uma garrafa de água mineral no dia da excursão. (um por dia) 
• O Serviço de assistência incluído:

• Boas vindas no aeroporto com as meninas usando a tradicional túnica vietnamita.
• Seguro viagem.

Serviços IncluidosSI

• Bebidas e outras refeições não mencionadas 
• Suplemento para pedidos de refeições especiais. 
• Procedimentos e vistos de entrada.
• Gastos pessoais tais como gorjetas, bar, telefone ou serviços de lavanderia 
• Todos os serviços que não estão mencionados na seção SERVIÇOS INCLUÍDOS 

Serviços não Incluídos  NO

Golfo de Tilandia

LAOS

CAMBOYA
VIETNAM

Ho Chi Minh

2

2
Siem
Reap

1
Hoi An

Ha LonHanoi

1
Hue

TAILANDIA

Mar de 
China

2 1

Dia 9º.-  Hanoi – Ha Long pc
Café da manhã no hotel. Após o café da manhã, 
encontraremos o guia no Hall do hotel. Saída 
pela estrada atravessando terras banhadas de 
água com arrozais e uma paisagem realmente 
deliciosa (165km, 03 horas e meia). Chegamos 
a cidade de Halong, onde está a Bahia de Ha-
long declarada Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO um dos cantos mais lindos do Vietnã. 
Embarcaremos em um cruzeiro pela bahia, na-
vegando entre espetaculares ilhotas cobertas 
de vegetação: Ilha Dong, Ilha Gachoi, Ilha Hoa 
Cuong… Almoço a bordo com frutos do mar. 
Jantar e acomodação a bordo.

Nota.-  O Itinerário do cruzeiro e o horário estão 
sujeitos a mudanças devido ao nível da maré, do 
clima e as condições operacionais.

Dia 10º.- Halong – Hanoi ad
Nosso dia iniciará na madrugada para par-
ticipar da demonstração e prática de Taichi 
na ponte superior. Depois será servido um 
expendido brunch e continuando com a nave-
gação através das miríadas de ilhas e ilhotas 
e visitando as mais importantes. Por volta das 
10h30-11h00 desembarcaremos novamente 
e começaremos o caminho de volta a Hanói, 
onde pelo caminho teremos a oportunidade 
de ampliar conhecimentos sobre a vida da 
população local. No caminho, visitaremos o 
Pagode budista Con Son em homenagem a 
Nguyen Trai, importante político venerado 
pelo povo e considerado um herói nacional. 
Na hora combinada transporte para o aero-
porto para o voo de retorno. Fim de nossos 
serviços.
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2018
Junho
Julho
Agosto

13, 20
04
08

Setembro
Outubro

05, 26
03, 10

Desde 2.035 €

Visitando: Pequim / Xian / Guilin / Shanghai

China Imperial com paisagens de Guilin
10 Dias

Dia 1º.- Pequim
Receptação no aeroporto de Pequim, traslado 
até o hotel. Resto do dia livre. Acomodação no 
hotel.

Dia 2º.- Pequim mp
Café da manhã. Neste dia visitaremos a praça 
Tian An Men, uma das maiores do mundo. Logo 
após visita do Palácio Imperial, conhecida como 
“A cidade proibida”. Durante quase quinhentos 
anos, desde a dinastia Ming até o final da dinas-
tia Qing, foi a residência oficial dos imperadores 
da China e sua corte, assim como o centro ceri-
monial e político do Governo chinês. Atualmente 
abriga o Museu do Palácio. Almoço. A tarde, 
visita ao Palácio de Verão que era o Jardim de 
veraneio para os membros da casa imperial da 
Dinastia Qing. No caminho de volta ao centro 
da cidade, visitaremos uma oficina de Pérolas. 
Para terminar iremos assistir a um grandioso 
espetáculo de acrobacia. Traslado até o hotel e 
acomodação.

Dia 3º.- Pequim pc
Café da manhã. Pela manhã excursão até a 
Grande Muralha (setor Badaling ou Juyongguan) 
que é uma antiga fortaleza chinesa construída e 
reconstruída entre o século V a. C. e o século XVI 
(Idade Moderna) para proteger a fronteira norte 
do Império chinês durante as sucessivas dinas-
tias imperiais dos ataques nômades Xiongnu de 
Mongolia e Manchuria. Almoço. No caminho 
para a Grande Muralha visitaremos uma fábrica 
de Cloisonne para conhecer este tradicional 
artesanato da China. Pela tarde, uma breve pa-
rada para ver o Estádio Olímpico, a piscina e “O 

Cubo”. Pela noite, jantar de pato laqueado em 
um restaurante local. Traslado até o hotel. Aco-
modação.

Dia 4º.- Pequim - Xian mp
Café da manhã. Visita ao Templo do Céu onde 
os imperadores das Dinastias Ming (1368-1644) e 
Qing (1644-1911) ofereciam sacrifícios aos céus e 
rezavam por boas colheitas. O almoço será livre 
por conta dos clientes em algum dos restauran-
tes de comida rápida da estação. Saída de trem 
até Xian, a antiga capital da China com 3.000 
anos de existência, única capital murada e ponto 
de partida da famosa “Rota de Seda”. Traslado 
até o hotel. Jantar e acomodação.

Dia 5º.- Xian mp
Café da manhã. Hoje visitaremos o famoso 
Museu de Guerreiros e Corcéis de Terracota 
onde se guardam mais de 6.000 figuras de ta-
manho natural, que representam um grande 
exército de guerreiros, corcéis e carros de gue-
rra que guardam o túmulo do imperador Qin. Al-
moço. Pela tarde visitaremos o Grande Pagode 
do Ganso Silvestre (Templo Budista, sem subir). 
Foi construída durante a dinastia Tang no ano de 
648. O propósito de sua construção era abrigar 
uma série de escritas Budistas que trouxe con-
sigo o monge Xuanzang depois de uma viagem 
para a Índia. O tour terminará no famoso Bairro 
Muçulmano para conhecer a vida cotidiana local. 
Visita em uma oficina de Jade. Acomodação no 
hotel.

Dia 6º.- Xian - Guilin mp
Café da manhã. Pela manhã, faremos uma visita 

à Muralha de Xian com subida. A Muralha que 
rodeia da cidade de Xian, é a mais preservada 
de todos aqueles que defendiam as cidades da 
China. Foi construída durante a dinastia Ming e 
hoje a parede ainda está em pé. Segue sendo 
objeto de estudo já que é um exemplo claro 
de técnicas militares antigas. Almoço. A seguir, 
traslado até o aeroporto para pegar o voo até 
Guilin, cidade famosa por sua beleza paisagís-
tica. Busca no aeroporto e traslado até o hotel. 
Acomodação.

Dia 7º.- Guilin mp
Café da manhã. A seguir iremos realizar um pe-
queno Cruzeiro pelo rio Li Jiang, que goza de 
uma reputação mundial pela “soberana e be-
leza paisagística” formado por suas cadeias de 
montanhas verdes, picos de formas estranhas, 
graciosas rochas e cavernas fantásticas. No al-
moço faremos um piquenique a bordo. À tarde, 
faremos uma visita na rua Oeste de Yangshuo. 
Voltaremos a Guilin e traslado até o hotel e aco-
modação.

Dia 8º.- Guilin - Shanghai mp
Café da manhã. Pela manhã visitaremos o povo 
antigo Daxu que é uma localidade bem conser-
vada com arquitetura tradicional chinesa e as 
ruas empedradas e brilhantes. Almoço. A seguir, 
traslado até o aeroporto para pegar o voo com 
destino a Shanghai. Traslado até o hotel e aco-
modação.

Dia 9º.- Shanghai mp
Café da manhã. Começaremos com um tour que 
inclui a vista do Jardim Yuyuaun, um magnifico 

Muralla China

• Espetáculo de acrobacia em Pequim. 
• Visita em Pequim do Palácio Imperial, Praça 

Tian An Men, Palácio de Verão e Grande 
Muralha.

• Visita em Xian no Museu Guerreiros de Tarra-
cota e Bairro tradicional Muçulmano. 

• Cruzeiro pelo rio Li e visita ao tradicional povo 
de Daxu. 

• Visita em Shangai no Jardim de Yuyuan, 
Buda de Jade e passeio pelo calçadão e rua 
Nanjing.

Destacamos

jardim construído em 1557 por um oficial da 
cidade chamado Yu. Passearemos pelo Bairro 
Antigo de Yuyuan, onde há muitas tendas que 
vendem lembranças interessantes. Almoço. Pela 
tarde, faremos uma visita ao Templo de Buda de 
Jade, um templo budista, que foi construído no 
ano de 1982 e é famoso pelas estátuas de Buda 
feitas de Jade. Faremos um passeio pelo Dique, 
também conhecido como Bund de Shanghai. Se 
trata de uma área de edifícios situada às mar-
gens do rio Huangpu,  bem na frente do bairro 
de Pudong e na rua Nanjing, principal artéria de 
Shanghai, e uma das ruas comerciais mais mo-
vimentadas do mundo. Visitaremos a fábrica de 
Seda. Traslado até o hotel e acomodação.

Dia 10º.- Shanghai
Café da manhã. Tempo livre e na hora combi-
nada traslado até o aeroporto. Fim dos nossos 
serviços.
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Cidades Hoteis

Beijing Hotel 5L 4*

Xian Hotel Titan Times equivalente a 5*

Guilin Hotel Lijian Waterfalls 5*

Shanghai Hotel Mingde Grand Hotel Shanghai 5*

Acomodações previstas ou similares

Preço por pessoa em € Euros  em acomodação dupla

Tour Saídas Acomodação dupla Sup. Indiv.

Tour 10 dIas
China Imperial com paisagens de Guilin

13 Junho - 8 Agosto 2.035 445

05 Sept. - 10 Outubro 2.105 525

$

Shanghai

• Voos mencionados no Itinerário.
• Veículo particular para visitas e traslados.
• Almoços (de comida chinesa ou buffet inter-

nacional) incluso segundo o mencionado no 
programa. Bebidas não inclusas. 

• Serviço de tradutor espanhol.
• 9 cafés da manhã, 7 almoços e 2 jantares.
• Um jantar especial de “Pato Laqueado” em 

Pequim segundo o programa. Bebidas não 
inclusas.

• Passagem de voo doméstico Xian-Guilin-Sha-
ngai em classe turística com impostos de 
aeroporto incluso.

• Passagem de trem de alta velocidade Pe-
quim-Xian em assento de segunda classe 
(nível básico).

• Visitas e excursões com guias locais com tra-
dutor espanhol em cada cidade.

• Seguro viagem.

Serviços IncluídosSI

• Como o trem de alta velocidade Beijing-Xian 
não tem vagão de bagagem sendo impossível 
despachar a bagagem. Os clientes terão de 
levá-los consigo 

• O horário oficial de check-out dos hotéis são 
ao 12:00.

Notas Importantes

• Gorjetas
• O que não está mencionado “Serviços in-

cluídos” 
• Procedimentos e visto de entrada.

Serviços não Incluídos  NO
MONGOLIA

CHINA

2

2

Pequim

Xiam

Mar de 
China

3

Shanghai

2
Guilin

u



18 Asia

2018
Julho
Agosto

03, 14
20

Setembro 11

Desde 3.470 €

Visitando: Tóquio / Matsumoto / Takayama / Shirakawago / Quioto / Fushimi Inari / Nara

Japão - Matsumoto 
8 Dias

Dia 1º.- Tóquio 
Chegada ao aeroporto Internacional de Narita. 
Após o procedimento de imigração e alfan-
dega, recepção por um assistente de língua 
espanhola. Traslado ao hotel em Tóquio. Aco-
modação.

Dia 2º.- Tóquio mp
Café da manhã. Começaremos a visita de Tóquio 
com um guia de língua espanhola em um ônibus 
particular; durante o percurso poderão visitar: O 
Santuário Meiji, dedicado ao Imperador Mutsu-
hito, Praça do Palácio Imperial, Ginza e o Templo 
Senso-ji e a rua comercial Nakamise em Asakua. 
Retorno ao hotel. Resto do dia livre. Almoço em 
um restaurante local. Acomodação.

Dia 3º.- Tóquio  ad
Café da manhã. Dia livre para desfrutar desta 
maravilhosa cidade. Se decidirem ficar em Tó-
quio teremos a possibilidade de percorrer di-
versos bairros realmente interessantes, assim 
como as áreas comerciais mais tradicionais. 
Acomodação.

Dia 4º.- Tóquio - Matsumoto - Takayama 
pc
Café da manhã. Traslado a Matsumoto com 
nosso guia espanhol em um ônibus particular. 
Chegada a Matsumoto onde conhecerão o Cas-
telo de Matsumoto (Castelo original do século 
XVII) e o Museu de Artes de Matsumoto (Com 
obras de Yayoi Kusama). Almoço em um restau-
rante local. Saída de Matsumoto rumo a Taka-
yama. Chegada ao hotel em Takayama. Tempo 
livre para conhecer essa cidade tradicional. Jan-
tar no hotel e acomodação.

Dia 5º.- Takayama - Shirakawago - 
Quioto mp
Café da manhã. Neste dia começaremos com 
uma visita a Takayama com um guia de idioma 
espanhol, conhecerão o Museu Yatau Kaikan (ex-
posição de carroças do Festival de Takayama) e o 
antigo bairro Sanmachi. Saída de Takayama até 
Shirakawago em ônibus particular. Chegaremos 
a Shirakawago situada no tradicional Japão rural, 
onde conhecerão: A casa da família Wada (ao es-
tilo Gassho-zukuri). Almoço em um restaurante 
local. Saída de Shirakawago rumo a Quioto. 
Chegada prevista para o fim da tarde. Traslado 
até o hotel de Quioto. Resto da tarde livre para 
conhecer a cidade Antiga, capital imperial com 
seus bairros e pequenas ruas com empresas tra-
dicionais. Acomodação no hotel.

Dia 6º.- Quioto mp
Café da manhã. Seguiremos nossa visita co-
meçando em um percurso por Quioto com 
Jornada completa e com um guia de idioma 
espanhol em um ônibus particular; Aqui pode-
remos conhecer: O Castelo Nijo, O Templo Dou-
rado Kikaku-ji, O mercado NIshiki, O Templo 
Tenryu-ji, O Bosque de bambú Sagano em Aras-
hiyama. Almoço em um restaurante local. Tempo 
livre até retornarmos ao hotel. Acomodação.

Dia 7º.- Quioto - Fushimi Inari - Nara - 
Quioto mp
Café da manhã. Em seguida, excursão a Fushimi 
Inari e Nara com um guia de idioma espanhol em 
um ônibus particular; Lá poderemos admirar: O 
Santuário Fushimi Inari (com milhares de retrato 
“torii” de cor vermelha) e seguiremos até Nara 
onde visitaremos: O Templo Todai-ji (estatua co-

lossal de Buda), O Parque de Nara (com muitos 
veados) e o Santuário Kasuga. Almoço em um 
restaurante local. Resto da tarde livre até retor-
narmos ao hotel. Acomodação.

Dia 8º.- Quioto ad
Café da manhã em um hotel. Resto da manhã 
livre até a hora de saída. Na hora combinada 
reunião no Lobby com um assistente de idioma 
espanhol e traslado à Estação de Quioto em 

Monte  Fuji

• Visita a cidade de Matsumoto famosa por 
seu Castelo de Samurais

• A urbana Tokyo
• Santuário Meiji
• Palácio imperial
• Castelo de Matsumoto
• Casa da família Wada
• Castelo de Nijo
• Santuário Fushimi Inari

Destacamos

um ônibus particular com o assistente que nos 
acompanhará até pegar o trem bala Nozomi de 
Quioto até Shinagawa (Não haverá assistência 
a bordo). Chegada a Shinagawa, onde outro 
assistente de idioma espanhol receberá os pas-
sageiros para acompanhá-los até o trem Narita 
Express com destino ao aeroporto de Narita (O 
assistente levará o grupo até o aeroporto). Che-
gada ao terminal 1 do Aeroporto de Narita. Fim 
de nossos serviços.
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Cidades Hoteis

Tokyo Grand Prince Hotel New Takanawa 4*

Takayama Takayama Green Hotel 3*

Kyoto Ana Crown Plaza Kyoto 4*

Acomodações previstas ou similares

Preço por pessoa em € Euros  em acomodação dupla

Tour Saídas Hab. Dupla Hab. Tripla Sup. Indiv.

Tour 8 dias
Japão - Matsumoto 03 Julho - 11 Septembro 3.680 3.470 1.075

$

Tokio

• Hospedagem nos hotéis mencionados ou 
similares.

• 6 buffets de café da manhã, 5 almoços e 1 
jantar.

• Serviço de guia idioma Espanhol.
• Entradas para as visitas mencionadas.
• Trem bala Nozomi entre Kyoto e Shinagawa e 

trem entre Shinagawa e Narita. 
• Traslados para pegar os respectivos trens com 

assistência.
• Seguro viagem

Serviços IncluídosSI

• Os preços não incluem gastos pessoais como 
bebidas, telefonemas, lavanderia, nem ser-
viços não mencionados no itinerário. 

• Como os hotéis no Japão tem poucos quartos 
com cama de casal (quarto duplo), não pode-
mos garantir que os hotéis aloquem esse tipo 
de quarto para os passageiros. Normalmente 
os hotéis atribuem quartos com 2 camas sepa-
radas (hab. Duplo)

• Nas acomodações triplas, a terceira cama é 
uma cama pequena adicional. 

Nota Importante

• Gastos pessoais, seguro pessoal, lavanderia, 
bebidas nas refeições.

• Outras alimentações ou serviços não especifi-
cados no programa.

• Tramitação e visto de entrada.

Serviços não Incluídos  NO

COREA

JAPÃO
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Takayama

Quioto

Mar de 
Japó

1
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2018
Julho 07, 21 Agosto 04, 18

Desde 1.350 €

Visitando: Tashkent / Urgench / Khiva / Bujara / Samarkanda / Shakhrisabz / Samarkanda

Samarkanda, na Rota da Seda  
8 Dias

Dia 1º. - Tashkent pc
Chegada a Tashkent.  Traslado ao hotel onde 
estará disponível um serviço de early check-in, 
possibilitando de imediato as acomodações. 
Café da manhã. Na hora marcada, iniciaremos 
a visita à parte antiga da cidade: Complexo 
arquitetônico Hasti Imam, Madrasa Barak Kan, 
Madrasa Kafal Shohi; a biblioteca situada na 
mesma praça e tem sua importância por abri-
gar o “Corán de Usman” (s. Vll), Mesquita Tilla 
Sheikh; Madrasa Kukeldash; Mesquita Juma; e 
Bazar Chorsu. Almoço. Prosseguiremos com 
visita ao Museu de Artes Aplicadas; e Praça de 
Ópera e Ballet; Praça da Independência e eter-
nidade; Praça de Amir Temur; e Metro da cidae. 
Jantar em restaurante local e acomodação no 
hotel.

Dia 2º.- Tashkent - Urgench - Khiva  pc
Café da manhã mais cedo no hotel. Traslado ao 
aeroporto de Tashkent para embarcar no voo a 
Urgench. Chegada e traslado até Khiva (30 km). 
Visita ao complexo arquitetônico Ichan-Kala (séc. 
Xll ao XlX, cidade antiga onde parece de dar um 
salto ao passado):  Minarete de Kalta Minor, que 
foi interrompida pela morte, em 1855 de seu 
idealizador Mohamed Amin Khan; e Madrassa 
Mohamed Amin Khan; Castelo Kunya Ark; e 
Madrassa Mohamed Rahim Khan (uma imagem 
que se repetirá por nosso périplo uzbeko: Um 
suntuoso alpendre de azulejos compondo um 
camafeu azulado; a cor azul se repetirá nas mes-
quitas e madrassas com um efeito hipnótico). 
Almoço. Nossa visita continuará na Minarete e 
Madrassa Islom Khodja; e Mesquita Juma (séc. 
X). Complexo arquitetônico Tash Hovli (harém 
séc. XlX); Mausoléu Pahlavan Mahmud (séc XlV ai 
XVll: padroeiro da cidade); Madrassa e Caravan-

serai Allakuli Khan. Jantar em restaurante local e 
acomodação no hotel.

Dia 3º.- Khiva - Bukhara  pc
Café da manhã. Traslado ao aeroporte de Ur-
gench para embarcar em voo para Bukhara. 
Chegada a Bukhara e visita à cidade: Cidaela 
Ark (séc. lV a.d.C.), é a estrutura mais antiga 
da cidade. Foi residência dos emires Bukhara, 
ocupada desde o  s. V até o ano de 1920, 
quando foi bombardeada pelo exército russo. 
A última coroação realizada ali doi a de Alí 
Khan no ano de 1910; Mesquita Bolo-Hauz 
(meados do s. XX); e Mausoléu e manancial 
Sagrado Chasmai Ayub (séc. XlV), também 
conhecida como a “fonte de Job”. Almoço. 
Continuaremos com o Mausoléu dos Sama-
nidas (Secs XI-X), construído sob uma técnica 
que segue princípios proporcionais, o com-
plexo arquitetônico Lyabi Hauz (coração de 
Bukhara) (XI-XVII): conjunto de duas madrassas 
e um Khanaka construído ao redor do maior 
lago da cidade (Hauz significa piscina ou lagoa, 
local de recreação e reunião social); Minarete 
Kalon, erguido em 1127 e representa a história 
dos séculos Xl-Xll. Meson Kalon (século XII), 
com 127m por 78m, é um dos maiores da Ásia 
Central; e a Madrassa Miri Arab, construída no 
tempo de Khan Ybaidulli, entre 1530 e 1536. 
Jantar no restaurante local e pernoite no hotel.

Dia 4º.- Bukhara  pc
Café da Manhã. Continuaremos com as visitas: 
Madrassa Ulugbek, s. XVl; e Madrassa Abdula-
zizkhan, s. XVll; Mesquita Magoki Attory, s.Xll; e 
três mercados: este complexo de cúpulas dos s. 
XVl, conhecidas como a Primeira, Segunda e Ter-
ceira Cúpulas, são compartimentos abobadados 

unidos por um grande número de galerias para 
oficinas de comércio e artesanato.  Almoço. Con-
tinuaremos nossa visita com o Palácio de Sitorai 
Mohi Khosa e o Complexo de Bahautdin Naksh-
band Folklore à noite. Jantar no restaurante local 
e pernoite no hotel.

Dia 5º.- Bukhara - Samarkanda  pc
Café da manhã. De manhã partida de carro 
para Samarkand (280 kms 5 horas). No caminho, 
vamos parar para visitar uma oficina de cerâmica 
Gizjduvan. Chegada e acomodação no hotel. 
Visite a cidade de Samarcanda: Mausoléu Gur 
Emir, este complexo arquitetônico com sua cú-
pula azul-celeste, uma das mais belas cúpulas 
da Ásia Central, contém o Mausoléu do grande 
imperador Tamerlão, seus filhos e seu neto o fa-
moso astrônomo Ulugbek. Almoço. Em seguida, 
visitaremos o La Plaza Registan (“local de areia”): 
complexo de majestosas Madrassas e centro 
nevrálgico da cidade, onde se encontram três 
importantes madrassas: Ulugbek, Tillya Kori e 
Sherdor. Jantar no restaurante local e pernoite 
no hotel.

Dia 6º.- Samarkanda - Shakhrisabz - 
Samarkanda  pc
Café da manhã. Partida para Shakhrisabz, ci-
dade natal do mais famoso de seus filhos, 
Tamerlan, que nasceu em 1336 e formou o 
Império Timurid, que se estende de Delhi a Is-
tambul e de Moscou a Bagdá. A estrada passa 
pela passagem montanhosa de Takhtakaracha, 
famosa por ter sido usada pelas Caravanas da 
Rota da Seda. (100kms, 2 horas). Visitaremos as 
ruínas do Palácio AK-Saray (séculos XV-XV), pla-
nejadas como a maior de todas as construções 
de Tamerlão; Almoço. Visita ao Complexo 

Samarkanda

• Preparação do tradicional pão uzbeque (Lep-
yoshkas) na cidade de Jiva 

• Cidade fortificada de Khiva
• A herança monumental de Bukhara
• A grande praça de Registan
•  Ruínas de Samarcanda: Museu do Observató-

rio Ulugbek (sec. XV); Complexo Dorut Tillovat 
e Mesquita Kok Gumbaz;

Destacamos

Dorut Saodat, composto pela Mesquita Jasrati 
Lomom, o Mausoléu de Jahongir e a Cripta Ta-
merlan; Complexo de Dorut Tillovat, construído 
em 1437 por Ulughbek em honra de seu pai 
Shahrukh; e Mesquita Kok Gumbaz; Retornar 
para Samarkand. Jantar no restaurante local e 
pernoite no hotel..

Dia 7º.- Samarkanda – Tashkent  pc
Café da manhã. Continuaremos com as visitas: 
Mesquita Bibi Khanum e Bazar Siab. Museu do 
Observatório de Ulugbek (século XV); Com-
plexo arquitectónico Shakhi Zinda (século 
XV-XV), um grupo de monumentos funerários 
cujo nome significa “Mausoléu dos reis vivos”, 
onde as mulheres das famílias reais que se 
sucedem são enterradas. Mausoléu de Kusam 
Ibn Abbas; O Samarkand é conhecido por ser 
o primeiro no Oriente Médio, onde a fabri-
cação de papel é feita à mão por um moinho 
de água. Mais tarde, devido ao árabe e cul-
tura do mundo islâmico, a tecnologia de sua 
fabricação se espalhou para o oeste a partir 
do Oriente Médio (século 11) e Espanha (sé-
culo XII) e depois em toda a Europa. No século 
20, com a participação da UNESCO, este velha 
arte de fabricação de papel foi recuperada. 
Você vai aprender todos os segredos da mais 
antiga forma de arte. Visite a cidade Museu 
Afrosiyab, e Mausoléu de profeta Daniel (an-
tigo Testamento). Almoço. no horário combi-
nado, a partida de comboio Afrosiab Chegada 
em Tashkent. Jantar no restaurante local e per-
noite no hotel.

Dia 8º.- Tashkent
Almoço no hotel. Traslado ao aeroporto. Final 
dos nossos serviços.

Saídas 2018
TASHKENT  
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Cidades Hoteis

Taskhent Ramada 4* / City Palace 4*

Khiva Bek Khiva 3,5* / Asia Khiva 4* o Similar 

Bujara Bujara 4* / Similar

Samarkanda Registan Plaza4* / Grand Samarkand / Diyora 

Taskhent Ramada 4* / City Palace 4*

Acomodações previstas ou Similares 

Preço por pessoa em € Euros  em acomodação dupla

Tour Saídas Hab. Dupla Supl. Ind.

Tour 8 dias
Samarkanda, na Rota da Seda 07 Julho - 18 Agosto 1.350 400

$

Khiva

• Café da manhã no hotel. Pensão completa 
(sem bebidas) nos restaurantes da região

• Guia acompanhante de língua espanhol no 
Uzbequistão.

• Serviços de transporte segundo a progra-
mação com ônibus A/C categoria Turística. 

• Ingresso para os museus, monumentos e lo-
cais históricos, segundo itinerário.

• Voos domésticos Tashkent -Urgench/Ur-
gench-Bukhara (no caso de não haverem 
voos disponíveis, o traslado será feito via 
rodoviário).

• Show Folclore em Bukhara.  
• Serviço de assistência no aeroporto.
• Água durante o tour – 3 garradas por pessoa/

dia.
• Recordação por pessoa.
• Seguro viagem.

Serviços IncluídosSI

• Se os hotéis indicados no programa não esti-
verem disponíveis na data da reserva, outros 
hotéis da mesma categoria serão reservados.

• No caso de não haver operação do voo Ur-
gench – Bukhara , O trajeto será realizado via 
rodoviário. Neste caso, as visitas serão reajus-
tadas, incluindo menos locais.

Notas Importantes

• Bebidas, serviços de maleteiros. 
• Encargos decorrentes de fotos e vídeo nos 

locais visitados
• Gorjetas
• Gastos pessoais do turista ou qualquer outro 

serviço não discriminado na seção (Serviços 
incluídos).  

• Taxas e combustível.
• Trâmites e visto de entrada.

Serviços não Incluídos NO

Tashkent

Urgench

Bujará

Khiva

Samarkanda

2
2

1
2

UZBEKISTAN
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Desde 2.110 €

Visitando:  Toronto / Cataratas de Niágara / Região Das Mil Ilhas / Îles (Mil Islas) / Ottawa / Quebec / Região de la Mauricie 
/ Montreal

Canada, Cidade do Leste  
9 Dias

Dia 1º.- Toronto
Recepção no aeroporto de Toronto, traslado até 
o hotel e acomodação.

Dia 2º.- Toronto - Cataratas de Niágara 
- Toronto mp
Café da manhã. Saída para as Cataratas do 
Niágara para ver as lendárias cachoeiras, no ca-
minho uma parada na cidade de Niágara-on-the-
Lake. Embarcaremos em um cruzeiro espetacular 
que o levará a apenas alguns minutos a grande 
catarata. Resto da manhã livre e almoço. Retorno 
a Toronto onde faremos uma visita panorâmica 
da cidade. Toronto é sem dúvidas a maior e mais 
movimentada cidade do país, cosmopolita e 
cheia de atividades. Verão os arranha-céus do 
distrito financeiro, o estádio Skydome, onde 
várias equipes da cidade jogam, o bairro chinês, 
o Harbourfront (porto) e a torre CN de 553 me-
tros de atitude. (subida inclusa).

Dia 3º.- Toronto - Região Das Mil Ilhas- 
Otawa mp
Café da manhã. Iniciaremos nosso caminho 
rumo capital federal do Canadá, antes de che-
gar realizaremos uma parada para embarcar em 
um cruzeiro e percorrer o arquipélago das Mil 
Ilhas, onde nasce o Rio Saint Lawrence. Almoço 
no caminho. Prosseguiremos nosso caminho até 
Ottawa. Chegada, translado ao hotel e acomo-
dação.

Dia 4º.- Ottawa - Quebec mp
Café da manhã. Visita Panorâmica de Ottawa 
para descobrir os mais belos lugares da capital. 
Verão na rua Wellington seus edifícios oficiais, 
o Parlamento canadense estilo gótico, Sussex 

Drive, residência do primeiro Ministro e Governa-
dor Geral, os grandes museus, o Canal Redeau, e 
para terminar o bairro mais animado e popular de 
Ottawa em torno do mercado By. Almoço no ca-
minho. A viagem continuará com a bela província 
de Quebec. Mistura tradicional, contemporâneo 
e moderno, Quebec é um lugar único na Amé-
rica do Norte. Seu rico patrimônio europeu se 
manifesta em sua cultura, língua e tradições. Ao 
mesmo tempo, o moderno espirito empreende-
dor americano faz da província uma das forças 
mais inovadoras do Canadá. Quebec os convida 
a compartilhar de seu patrimônio, cultura, gastro-
nomia, seus grandes espaços e a alegria de viver. 
Saída até a cidade de Quebec, a capital da provín-
cia. Chegada no hotel e acomodação.

Dia 5º.- Quebec  ad
Café da manhã. Dia livre em Quebec. Opção 
para dar um passeio, realizar algumas compras 
ou realizar alguma excursão opcional para obser-
var as baleias. Acomodação no hotel.

Dia 6º.- Quebec - Região de la Mauri-
cie  pc
Café da manhã. Visita com guia na cidade de 
Quebec a qual tem um encanto e estilo europeu 
único no continente americano. Durante a visita 
veremos o Castelo Frontenac, o edifício do Parla-
mento, o parque das Plaines d´Abraham (Planícies 
de Abraham), a cidadela de estrutura Vauban, as 
muralhas, o pitoresco bairro Petit-Champlain e o 
Place Royale (Praça Real). Excursão até o Parque 
das Cataratas Montmorency. Está espetacular 
catara é 30 metros mais alta que a do Niágara. 
Almoço. Depois sairemos para a região de La 
Mauricie com mais de 40.000 km² de floresta e 

17.000 lagos. Sem dúvida alguma, é o lugar ideal 
para descobrir a grande natureza canadense. 
Chegaremos ao nosso resort, e poderemos fazer 
atividades ao ar livre como: Caiaque, canoa, ca-
minhada. Poderemos também desfrutar da pis-
cina coberta. Jantar e acomodação.

Dia 7º.- Região de la Mauricie  pc
Café da manhã. O dia todo no resort para apro-
veitar das atividades que o resort nos oferece. 
Almoço e jantar inclusos. Acomodação.

Dia 8º.- Região de la Mauricie - Montreal 
mp
Café da manhã. Saída para a cidade de Montreal. 
Almoço tipo smoked meat (carne defumada). A 
tarde, visita guiada em Montreal na companhia 

Cidades Hoteis

Toronto Bond Place 3*Sup

Otawa Four Poinst By Sheraton Gatineau 3*Sup

Quebec Le Concorde 3* Sup

Le Mauricie Pourvoirie Du Lac Blanc 4*/
Lac-A-L´Eau Claire 4*

Montreal Le Suites Labelle 3*

Hospedagem presvista ou similares

Toronto

• Subida à Torre CN em Toronto
• Cataratas do Niágara
• Região das Mil Ilhas 
• Visita a cidade de Toronto
• Região de Le Mauricie
• Visita a Montreal, Quebec e Otawa

Destacamos

de um guia local certificado, veremos o bairro 
velho, lugar de fundação da cidade, o centro da 
cidade, o parque Monte Real, verdadeiro sím-
bolo da cidade e o Parque Olímpico (Não está 
incluso a entrada ao Estádio Olímpico e nem 
as piscinas olímpicas). Através dos lugares mais 
conhecidos e outros menos visitados, mas igual-
mente interessantes descobrirá a história mais 
antiga e moderna desta apaixonante cidade. 
Traslado até o hotel e acomodação.

Dia 9º.- Montreal mp
Café da manhã. Manhã livre em Montreal. Para 
realizar as últimas compras ou simplesmente 
subir aos arranha-céus de Place Ville Marie. Al-
moço. Na hora combinada traslado até o aero-
porto. Fim de nossos serviços.

Saídas 2018
TORONTO
2018
Junho
Julho

20
04, 18

Agosto
Setembro

01, 08, 22
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Niágara

• Transporte em ônibus.
• Serviços com guia acompanhante idioma es-

panhol do dia 01 ao dia 9.
• Hospedagem nos hotéis mencionados na pro-

gramação ou similares – durante 8 noites. 
• 8 Almoços e 2 jantares.  
• Visitas e excursões indicadas no programa.

Serviços IncluídosSI

• A ordem das visitas pode ser modificada.
• As gorjetas não estão inclusas, no Canadá e são obrigatórias, ficando estipulado: 5$ por pessoa  

dia ao guia, 4$ ao motorista e 6$ ao guia local de cada cidade. 
• Os quartos triplos e quádruplos se dispõe de duas camas grandes.

Notas Importantes

• Bebidas, com exceção de chá ou café ameri-
cano durante as refeições. 

• -Gorjetas para os guias locais, guia acompan-
hante e o motorista do ônibus.

• Atividades Opcionais.
• Serviço Maleteiros.
• Taxas de aeroporto e/ou dos serviços aero-

portuários. 
• Procedimentos e serviços de visto.

Serviços não Incluídos  NO

Quebec

2

Toronto

Quebec
Ottawa

Região de 
la Mauricie

Montreal

2

2
1

2

1

CANADA

EE.UU

POURVOIRIE DU LAC BLANC: A região 
de La Mauricie nos oferece o rosto 
mais autêntico do Canadá. Além 
das grandes cidades, permita-se 
entrar em contato com a natureza 
mais selvagem. Este resort nos dá a 
possibilidade de almoçar em um tipi 
na floresta (a tenda tradicional dos 
índios norte-americanos), para des-
frutar assistindo o Urso Preto em ação 
ou executar um esporte tão relaxante 
quanto pescando (no hotel) eles lhe 
darão a opção de cozinhar o que 
você pescar).

Preço por pessoa em € Euros  em acomodação dupla

Tour Saidas Hab. Dupla Hab. Tripla Hab. Quadrupla Sup. Indiv.

Tour 9 dias
Canada, Cidade do Leste 

20 Junho - 22 Agosto 2.350 2.200 2.110 885

05 Setembro 2.420 2.270 2.180 885

$
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Desde 1.750 €

Visitando: Nova York / Niágara / Toronto / Washington / Philadelphia

Luzes da Costa Leste 
9 Dias

Dia 1º.- Nova York
Chegada ao aeroporto de Nova York, recepção 
e traslado até o hotel. Resto do dia livre. Aco-
modação.

Dia 2º.- Nova York 
Traslado andando por conta do cliente até o 
hotel Row, onde iremos iniciar a excursão ao 
Alto e Baixo Manhattan às 8:00 da manhã. Esta 
excursão irá permitir ter uma perfeita ideia da 
composição da “capital do mundo”. Visitare-
mos os diferentes setores, suas peculiaridades, 
anedotas e evolução; realizaremos paradas 
estratégicas para que se possa mergulhar na 
atmosfera inesquecível da famosa “Big Apple”(-
Grande Maçã). Iremos visitar: Times Square, 
Columbus Circle, Lincoln Center, Dakota Buil-
ding, Central Park, Strawberry Fields, o Museu 
da História Natural, Universidade de Columbia, 
Harlem, a “milha dos milionários”, 5ª Avenida, 
Flatiron Building, Greenwich Village, o Soho, 
West Village, Little Italy, Chinatown e a zona 
financeira de Wall Street. Finalizaremos em Ba-
ttery Park, onde se pode avistar a estátua da 
Liberdade. Resto do dia livre. Acomodação no 
hotel.

Dia 3º.- Nova York - Niágara
Pela manhã, iremos até Niágara passando pelos 
estados de Nova Jersey e Pennsylvania. Pela 
tarde chegaremos as Cataratas de Niágara. 
Dependendo das condições climáticas e opera-
cionais, iremos embarcar no barco Maid of the 
Misto ou Hornblower, ou iremos experimentar os 
“Túneis Cénicos”. Em caso de não poder realizar 
por questões operacionais se propõe a realizar 
no dia seguinte. Acomodação no hotel.

Dia 4º.- Niágara – Toronto - Niagara  ad
Café da manhã. Começaremos com uma espeta-
cular visita as Cataratas de Niágara, um dos fenô-
menos mais maravilhosos que a natureza deu ao 
estado de Nova York e a sua província de Ontario 
no Canadá. Faremos um tour pela Table Rock, 
área do relógio de flor e o teleférico até Toronto, 
a maior cidade do Canadá. A visita panorâmica 
de Toronto nos levará à Prefeitura Municipal, a 
Universidade de Toronto e Ontario Place. Uma 
vez finalizado o tour retornaremos ao Niágara 
Falls. Acomodação. Importante: Passageiros 
sem visto canadense e com restrição para cruzar 
a fronteira: terão o dia livre para explorar a parte 
americana das Cataratas de Niágara.

Dia 5º.- Niagara - Washington DC  ad
Café da manhã americano. Bem cedo, iniciare-
mos nossa viagem até Washington D.C, pelo 
caminho passaremos pelos Estados de Nova 
York, Pennsylvania e Maryland, atravessando os 
grandiosos Montes Apalaches. Continuaremos 
a viagem para chegar a cidade de Washington 
DC, capital do país a tarde. Resto do dia livre e 
acomodação no hotel.

Dia 6º.- Washington DC  ad
Café da manhã americano. Iniciaremos nossa 
viagem cedo, com duração de 4 horas que nos 
permitirá percorrer Washington D.C e conhece-
remos o Cemitério de Arlington, onde se encon-
tra os túmulos dos irmãos Kennedy, realizaremos 
uma visita aos monumentos da memória do Pre-
sidente Lincoln assim como a Casa Branca vista 
de fora, na Avenida Pennsylvania e o Capitólio. 
Tarde livre, recomendamos visitar os Museus do 
Instituto Smithsonian. Acomodação no hotel.

Dia 7º.- Washington DC - Philadelphia - 
Nova YorK  ad
Café da manhã americano. Pela manhã inicia-
remos nosso retorno a Nova York passando por 
Philadelphia. Ao chegar, faremos uma breve visita 
que inclui: O Boulevard Benjamin Franklin e para-
das em frente ao Museu de Arte e a Campanha 
da Liberdade. Tempo livre para o almoço (não in-
cluso). Continuaremos nossa viagem à Nova York. 
Chegada e traslado ao hotel. Acomodação.

Nueva York

• Visita ao Alto e Baixo Manhattan
• Cataratas do Niágara com o cruzeiro “Maid 

of the Mist”
• Visita a Washington e Toronto

Destacamos

Dia 8º.- Nova York 
Dia livre para desfrutar da cidade ou realizar al-
guma excursão opcional. Sugerimos realizar a 
excursão de Contrastes de Nova York. Acomo-
dação no hotel.

Dia 9º.- Nova York 
No horário apropriada, traslado para o aero-
porto para viagem de retorno. Fim de nossos 
serviços.

Saídas 2018
NOVA YORK  
2018
Maio
Junho
Julho

07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30

Agosto
Setembro
Outubro

06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
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Cidades Hoteis

Nova York Hotel Hudson 3* Sup

Niágara Radisson Hotel & Suites Fallsview 4*

Washington DC Capitol Skyline  4*

Acomodações previstas ou similares

Preço por pessoa em € Euros  em acomodação dupla

Tour Saidas Hab. Dupla Sup. Indiv.

Tour 9 dias
Luzes da Costa Leste

07 Maio - 14 Maio 1.980 1.225

21 Maio - 25 Junho 1.960 1.235

2 Julho - 3 Setembro 1.750 1.015

10 Set. - 17 Set. 1.960 1.235

24 Setembro 2.075 1.350

1 Outubro 1.850 1.295

8 Outubro - 29 Outubro 2.025 1.295

$

Washington

• Hospedagem nos hotéis indicados ou simi-
lares.

• Todos os traslados, excursões e as visitas em 
veículo com ar acondicionado.

• 4 cafés da manhã americanos.
•  Este circuito inclui o serviço de transporte de 

malas baseado em 1 mala por pessoa. Não 
garantimos bagagem adicional no ônibus 
devido a limitações de espaço.

• Excursões descritas no itinerário.
• Guia idioma espanhol. 
• Seguro de viagem. 

Serviços IncluídosSI

• Reserva-se o direito de alterar o itinerário devido a causas maiores, e as alterações serão avisadas 
antecipadamente a cada saída.

• Os passageiros serão responsáveis por levar as documentações necessárias para poder entrar no 
Canadá. Se o passageiro tiver limitações para cruzar a fronteira, deverá avisar no momento da 
reserva e viajar somente pela parte americana. O passageiro ficará responsável pelos gastos adi-
cionais por informações incorretas ou incompletas fornecidas no momento da reserva.

• As gorjetas não estão inclusas e no Canadá são obrigatórias, ficando estipulado por pessoa e por 
dia: 4$ para o guia e 4$ ao motorista. 

• As acomodações normalmente se dispõem de uma cama grande. Ainda assim as acomodações 
triplas e quadruplas terão 2 camas grandes.

Notas Importantes

• Gastos pessoais como de lavanderia, telefo-
nemas e fax.

• Almoços e Jantares, exceto o que está men-
cionado no itinerário.

• Bebidas nos hotéis e restaurantes.
• Visitas e excursões não especificadas no 

itinerário.
• Gorjetas, maleiros e extras pessoais. 
• Qualquer outro serviço que não está especifi-

cado na seção “Serviços Incluídos”. 
• Procedimentos e serviços de visto.

Serviços não Incluídos   NO

Niagara

Nova York

Washington
EE.UU.

2

4

2

CANADA
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2018
Maio
Junho
Julho

07
18
09, 23

Agosto
Setembro
Outubro

06, 13
03, 10, 17
08

Desde 1.985 €

Visitando:  Los Ángeles / Las Vegas / Mammoth Lakes / Yosemite / Merced / Carmel / Mile Drive / Monterrey / 
São Francisco

Oeste Exclusivo 
9 Dias

Dia 1º.- Los Angeles 
Chegada ao aeroporto de Los Angeles. Re-
cepção e traslado até o hotel e acomodação.

Dia 2º.- Los Angeles mp
Café da manhã. Começaremos o dia visitando Ho-
llywood, Beverly Hills e outros pontos de interesse 
de Los Angeles. Almoço em um restaurante local. 
Tarde livre para fazer compras ou alguma excur-
são opcional. Acomodação no hotel.  

Dia 3º.- Los Angeles- Las Vegas mp
Café da manhã. Saída até Las Vegas através do 
deserto. Almoço no caminho. Depois continua-
remos a viagem até a capital de entretenimento 
mundial com seus cassinos abertos 24 horas por 
dia. Chegada ao hotel e acomodação.

Dia 4º.- Las Vegas  ad
Café da manhã. Desfrute de um dia de prazer em 
Las Vegas. Pode visitar alguns de seus espetacu-
lares hotéis, degustar comida dos melhores chefs 
e grandiosos buffets, tentar a sorte em algum de 
seus principais cassinos do mundo, viver um 
espetáculo impressionante, relaxar na piscina 
do hotel ou realizar uma excursão opcional no 
Grande Canyon. Acomodação.

Dia 5º.- Las Vegas - Mammoth Lake mp
Café da manhã. Da planície desértica de Las 
Vegas iniciaremos a subida até as montanhas 
majestosas da Serra Nevada. Chegada pela 
tarde a Mammoth Lake. Jantar e Acomodação. 

Dia 6º.- Mammoth Lake – Yosemite – 
Merced mp
Café da manhã. Pela manhã saída até o ma-
jestoso Parque Nacional de Yosemite, um dos 

parques mais belos dos estados de Califórnia. 
Yosemite surpreende pelas suas paisagens 
frescas, alpinos com florestas de pinheiros e 
magnificas cachoeiras. Poderemos desfrutar 
de suas maravilhosas cenas e formações ro-
chosas (se o clima permitir). Pela tarde cru-
zaremos o Valle de São Joaquim para chegar 
a Merced. Jantar em um restaurante local e 
Acomodação.

Dia 7º.- Merced - Carmel - Mile Drive - 
Monterey - São Francisco mp
Café da manhã. Viajaremos para a encantadora 
cidade de Carmel, com ruas tiradas de contos 
de livros. Continuaremos com a viagem pela 

17-Mile Drive, conhecida por seus campos de 
golf e belas vistas. Visitaremos a Monterey, que 
foi a primeira capital da California. Seguiremos 
ao norte até São Francisco, a “City by the Bay” 
(Cidade da Bahia), com sua conhecida ponte 
Golden Gate, seus famosos bondes e belos 
parques. Jantar em um restaurante local. Aco-
modação.

Dia 8º.- São Francisco  ad
Café da manhã. Começaremos nossa visita na 
cidade, uma das mais fotografadas e filmadas 
do mundo. Uma mistura tentadora de história 
e de sofisticação moderna. Incluindo o bairro 
de Chinatown, o Parque Golden Gate, suas 

San Francisco

• Visita a Los Angeles 
• Vista ao Parque Nacional de Yosemite 
• Visita ao Parque 17-Mile Drive
• Visita a São Francisco

Destacamos

famosas ruas íngrimes e seus típicos bondes, 
o Fisherman´s Wharf (interesantes porto de 
pescadores) de onde poderemos observar ao 
longe a famosa ilha de Alcatraz. Tempo livre. 
Pela tarde, traslado a doca por conta dos pas-
sageiros e embarque no “Golden Gate Cruise” 
que permitirá ter uma experiencia única na-
vegando pela Bahia e apreciando Alcatraz, o 
Golden Gate e o Skyline (horizonte) da cidade. 
Retorno a doca. Traslado até o hotel por conta 
dos clientes. Acomodações.

Dia 9º.- Saõ Francisco  ad
Café da manhã. Tempo livre até nosso traslado 
ao aeroporto. Fim dos serviços. 

Saídas 2018
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Cidades Hoteis Turista / Primeira

Los Ángeles Millennium Biltmore 4*

Las Vegas Park MGM 3* Sup

Mammoth Lakes Mammoth Mountain Inn  3*

Merced Courtyard Merced 3*

São Francisco Marriott Marquis 4* / Hilton Financial Disctrict 4* / Hilton Union Square 4* / Parc 55  4*

Acomodações previstas ou similares

Yosemite

• Transporte em ônibus com ar condicionado durante toda a viagem, traslados até o aeroporto. 
• Serviços com guia de língua espanhol durante toda a viagem.
• 8 cafés da manhã, 2 almoços e 3 jantares.
• Assistência de bagagens no hotel em Las Vegas e São Francisco (obrigatório/1 bagagem por 

pessoa ida e volta).
• Visita a Los Angeles e São Francisco
• Entradas nos seguintes parques:

•  17-Mile Drive
• Yosemite

• Impostos, serviços, tarifas de resort e acessórias para os serviços mencionados acima. 

Serviços IncluídosSI

• Os passageiros serão responsáveis por levar as documentações necessárias para poder entrar 
nos Estados Unidos. No caso dos Estados Unidos, os clientes deverão processar a solicitação, no 
aplicativo ESTA, no seguinte link: https://esta.cbpdhs.gov/ .

• As gorjetas não estão inclusas e nos Estados Unidos são obrigatórias, sendo estipulado por pes-
soa e por dia: 4$ ao guia e 4$ ao motorista. 

• As acomodações se dispõem de uma cama grande. No caso de querer 2 camas será a pedido. 
Ainda assim as acomodações triplas e quadruplas terão 2 camas grandes.

Notas Importantes

• Voos de chegada a Los Angeles e saída para São Francisco. 
• Visitas e excursões não especificadas no itinerário.
• Gorjetas, maleiros e extras pessoais. 
• Seguros viagem.
• Qualquer outro serviço não está especificado na seção “Serviços Incluídos”. 

Serviços não Incluídos NO

Los Angeles

São Francisco
Las Vegas

Mammoth Lake

Merced 2

2

EE.UU.

2

1

1

Preço por pessoa em € Euros  em acomodação dupla

Tour Saidas Hab. Dupla Hab. Tripla Hab. Tripla Sup. Indiv.

Tour 9 dias
Oeste Exclusivo 7 Maio - 8 Outubro 2.325 2.100 1.985 1050

$
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2018
Julho
Agosto

02, 16
05, 20

Setembro
Outubro

03, 17
08

Desde 1.550 €

Visitando: São José / Parque Nacional Tortuguero / Vulcão Arenal / Guanacaste

Costa Rica Natural 
9 Dias

Dia 1º.- São José pc
Chegada e assistência, traslado até o hotel. 
Antes do jantar, teremos uma visão da cidade de 
São José para admirar os atrativos que a capital 
do país oferece como: o Estádio Nacional de 
Costa Rica, o Parque Metropolitano “A Savana” 
O percurso continua no calçadão Colombo até o 
Teatro Popular Melico Salazar, que é considerado 
patrimônio cultural.  A visita termina em frente à 
Catedral Metropolitana, principal igreja do país. 
Retorno ao hotel. Jantar e acomodação.

Dia 2º.- São José – Parque Nacional Tor-
tuguero  pc
Saída bem cedo em um ônibus até Tortuguero. 
No caminho atravessaremos o Parque Braulio 
Carrilo, com paisagens vulcânicas espetaculares 
cobertas por uma frondosa vegetação tropical. 
Café da manhã no caminho de Guápiles. A se-
gunda parte do percurso nos levará ao um em-
barcador  onde vamos seguir até nosso lodge 
em um percurso pelos canais de Tortuguero 
por 2 horas. Chegada ao hotel e almoço. Pela 
tarde, visitaremos a povoado de Tortuguero 
onde poderemos observar o estilo de vida dos 
moradores locais e o trabalho tão importante 
que realizam para a preservação das áreas de 
desova das tartarugas marinhas que cada ano, 
entre julho e outubro, chegam caminham até 
22 km de Praia. Retorno ao hotel, jantar e aco-
modação.

Dia 3º.- Parque Nacional Tortuguero   pc
Hotel de Pensão completa. Pela manhã realiza-
remos uma caminhada guiada pelas trilhas do 
hotel. Almoço. Pela tarde iremos explorar de 
barco este incrível sistema de canais naturais e 

admiraremos a flora e a fauna desta área. Jantar 
e acomodação no hotel.

Dia 4º.- Parque Nacional Tortuguero – 
Vulcão Arenal pc
Café da manhã. Saída de barco até Guápiles. 
Chegada e café da manhã. Continuação para 
a Fortuna, os pés do Vulcão Arenal. Almoço 
no caminho. Chegada e visita do povoado de 
Fortuna onde pode-se realizar um percurso aos 
seus arredores, retorno ao hotel. Jantar e aco-
modação.

Mar Caribe

• Visita por São José
• Bolsa de café Premium costa-riquenho por 

pessoa
• Visita e navegação pelos canais de Tortuguero
• Paisagens do Vulcão Arenal
• Visita ao povoado da Fortuna

Destacamos

Saídas 2018
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Dia 5º.- Vulcão Arenal mp
Café da manhã. Dia livre para realizar atividades op-
cionais que nos oferece este maravilhoso destino, 
como a visita guiada ao Vulcão Arenal, visita guiada 
as Cataratas Fortuna, e para os mais ousados realizar 
canopy ou pontes suspensas e pela noite recomen-
damos uma visita às famosas águas termais para 
então podermos desfrutar de seus múltiplos bene-
fícios entre outros. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 6º.- Vulcão Arenal – Guanacaste    ti
Café da manhã. Na hora combinada saída para 

o destino na área de Guanacaste, famosa por 
suas praias sobre o Oceano Pacífico. Chegado 
ao hotel com tudo incluso. Acomodação.

Dia 7º e 8º.- Guanacaste    ti
Dias livres para desfrutar das instalações do hotel 
em regime todo incluso. 

Dia 9º.- Guanacaste - São José
Café da manhã. Pela manhã bem cedo, saída 
até o aeroporto de São José. Fim de nossos 
serviços.
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Cidades Hotéis Turista/ Primera

São José Sleep Inn 4*

Tortuguero Pachira Lodge  3* Superior

Arenal Mountain Paradise 4*

Guanacaste Occidental Tamarindo 4* Superior

Comodações previstas ou similares

Preço por pessoa em € Euros  em acomodação dupla

Tour Saidas Hab. Dupla Hab. Tripla Sup. Indiv.

Tour 9 dias
Costa Rica Natural 2 Julho - 8 Outubro 1.550 1.550 400

$

Volcán Arenal

• Hospedagem com café da manhã nos hotéis 
mencionados ou similares.

• Regime de Alimentação segundo o itinerário: 
8 buffets de café da manhã e 5 almoços e 8 
jantares. 

• 1 suco natural em cada uma das refeições
• Serviço de guia idioma espanhol. 
• Entradas para as visitas mencionadas.

Serviços IncluídosSI

• A ordem das visitas poderá ser modificada.
• As acomodações triplas normalmente dis-

põem de 2 camas grandes.

Notas Importantes

• Gastos pessoais, seguro pessoal, lavanderia, 
bebidas nas refeições.

• Outras alimentações ou serviços não especifi-
cados no programa.

• Seguro viagem.

Serviços não Incluídos  NO

São José

TortugueroVolcán Arenal

Guanacaste

1

22

3

COSTA
RICA
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2018
Julho
Agosto

03
18

Setembro
Outubro

03
08

Desde 2.285 €

Visitando: Lima / Paracas / Arequipa / Cuzco / Vale Sagrado 

Peru Inca e Colonial 
11 Dias

Dia 1º.- Lima
Recepção no Aeroporto Internacional Jorge 
Chávez e traslado ao hotel. Tarde livre, recomen-
damos iniciar o contato com a capital, dar um 
passeio pelo bairro de Miraflores e aproximar-se 
a área de Larcomar com incomparáveis vistas do 
Oceano Pacífico. Lima é a única capital Sul Ame-
ricana nas margens do Pacífico. Acomodação 
no hotel 

Dia 2º.- Lima mp
Café da manhã. A seguir, nos dirigiremos até o 
“Damero de Pizarro”, chamado assim pela vista 
de suas ruas. No centro histórico, declarado 
pela UNESCO como cidade patrimônio, de um 
encanto colonial único e séculos de história, que 
traz uma panorâmica da Praça São Martin, des-
tacam a Catedral (faremos uma visita em seu in-
terior), a Praça Maior, com o Palácio de Governo, 
Palácio do Arcebispo, Palácio Municipal, o Con-
vento de Santo Domingo, onde se encontram os 
restos de San Martin de Porras e Santa Rosa de 
Lima, padroeira das Américas e Filipinas, e bem 
perto dali o Convento de São Francisco. Con-
tinuaremos até os bairros residenciais e áreas 
financeiras de Sao Isidro e Miraflores, e depois 
de uma panorâmica do sítio Arqueológico Huaca 
Pucllana, chegaremos ao interessante museu Ar-
queológico e Antropológico, rodeada de casas 
antigas republicanas que se encontram na Praça 
Bolívar, o espaço público mais importante do dis-
trito de Povo Livre e junto ao Palácio Municipal 
e a Quinta dos Libertadores. Almoço. De volta 
ao hotel faremos uma parada no “Parque do 
Amor”, onde desfrutaremos de uma privilegiada 
vista da Costa Verde Limenha. Chegada ao hotel. 
Acomodação. 

Dia 3º.- Lima - Paracas mp
Café da manhã. A seguir, sairemos até o sul da 
capital, em direção Bahia de Paracas, seguindo 
para “Sul Panamericana”. Chegaremos a Provín-
cia de Pisco, cuja capital o povo de Pisco, se en-
contra muito perto da Bahia de Paracas. Traslado 
até o hotel. Depois, iremos a pé até a Reserva 
Nacional de Paracas, desfrutando da paisagem 
marítima, desértica e os penhascos; área onde 
se desenvolveu a cultura Paracas e que habitou 
suas costas há mais de 2.000 anos, deixando 
como evidência suas necrópoles e uma grande 
diversidade de finos tecidos os quais surpreen-
dem o mundo moderno, entre outros vestígios. 
Durante a visita também veremos o centro de 
interpretação que preserva amostras represen-
tativas dos ecossistemas costeiros-marinhos do 
país, dando proteção a diversas espécies de flora 
e fauna silvestre que vivem nessa área. Traslado 
ao hotel. Livre para desfrutar do entardecer e as 
instalações do hotel. Jantar e Acomodação.

Dia 4º.- Paracas mp
Café da manhã. A seguir, traslado ao porto de 
“El Chaco”, ponto de embarque para o tour na-
vegável pelas ilhas Ballestas, reserva natural de 
belas formações geológicas, e impressionante 
fauna animal e resíduos de uma cultura pré-in-
caica, que dominou o deserto. As ilhas Ballestas, 
habitadas por pássaros bobos (joão bobo), pe-
licanos, leões marinhos, gavinhas, pombinhas e 
pinguins de Humboldt e outras espécies que se 
encontram no arquipélago. No caminho pode se 
ver as ainda inexplicáveis linhas desenhadas na 
areia, conhecido como “O candelabro”. Retorno 
ao porto. Tempo livre em que sugerimos realizar 
um sobrevoo de teco-teco nas Linhas de Nazca. 

Traslado ao hotel. Ao final da tarde, teremos um 
apaixonante passeio de buggy pelo deserto da 
Califórnia Paracas, que nos permitirá desfru-
tar de uma paisagem única entre as dunas e o 
Oceano Pacífico. Jantar. Acomodação no hotel 
nas costas do Oceano Pacífico.

Dia 5º.- Paracas - Lima - Arequipa mp
Café da manhã. De manhã cedo, sairemos até 
Lima para pegar o voo com destino a cidade de 
Arequipa. Chegada e traslado ao hotel. Almoço. 
Pela tarde, realizaremos uma pequena visita à 
cidade, começando pelo Museu dos Altares 
Andinos, onde é possível apreciar a “Múmia 
Juanita”, adolescente inca sacrificada e que foi 
encontrada em cima do Vulcão Ampato, tornan-
do-se em uma das múmias mais conservadas do 
planeta. Resto da tarde livre. Acomodação. 

Dia 6º.- Arequipa mp
Café da manhã. Visitaremos a cidade conhecida 
como “Cidade Branca”, também patrimônio da 
UNESCO, incluindo o convento Santa Catalina, 
(uma cidade dentro da cidade), Praça das Armas, 
Os Claustros da empresa e o mercado de São 
Camilo, para terminar nos distritos residenciais 
de Yanahuara e Chilina, onde é possível apreciar 
uma magnifica visão do Vulcão Misti. Almoço tí-
pico. Tarde livre para continuar percorrendo os 
atrativos que oferece essa colonial cidade. Como 
passear pelas suas ruas agradáveis. Acomodação 
no hotel.

Dia 7º.- Arequipa - Cuzco - Vale Sagrado 
pc
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para 
pegar o voo que nos levará a Cuzco, a antiga 

Machu Pichu

• Master Class “Pisco Sour Cocktel” no Centro 
Cultural Raizes.

• City tour em Lima.
• Navegação à Ilhas Ballestas.
• Passeio de Buggy pelas dunas.
• Visita a “Cidade Branca” Arequipa e Mercado 

de San Camilo.
• Visita a cidade de Cuzco e Mercado de São 

Isidro.
• Visita a Chinchero, Maras e Moray.
• Visita a Machu Pichu.

Destacamos

capital do Império Inca e do vice-reinado e tam-
bém patrimônio pela UNESCO. Para uma mel-
hor climatização iremos até o Vale Sagrado dos 
Incas. No caminho visitaremos um interessante 
centro de recuperação de animais alto andina, 
antes de chegar ao colorido Mercado de Pisac. 
Almoço em um restaurante campestre. Pela 
tarde continuaremos até o complexo arqueoló-
gico de Ollantaytambo onde visitaremos a sua 
fortaleza e o povo de mesmo nome, ainda habi-
tado desde a época inca. Traslado ao hotel em 
Vale Sagrado. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 8º.- Vale Sagrado  pc
Café da manhã. Bem cedo iremos a estação 
de trem de Ollantaytambo para pegar o trem 
executivo de Inka Rail até a cidade de águas 
quentes, depois caminharemos até a parada dos 
micro-ônibus para ir ao recinto arqueológico de 
Machu Picchu, um dos espaços naturais mais 
impressionantes do planeta. Em um ambiente 
natural único, faremos uma visita guiada do 
complexo arqueológico percorrendo suas plata-
formas, praças, templos, palácios, depósitos, ofi-
cinas, escadas e fontes de água, assim como do 
templo do sol, entre outros recintos. Retorno de 
ônibus para as águas quentes para desfrutar do 
almoço em um restaurante local. Tempo livre em 
que poderemos fazer um passeio por seu mer-
cadinho, realizar compras, etc. Na hora prevista, 
saída da estação de trem com retorno a Ollan-
taytambo, descida na estação do mesmo nome e 
traslado ao hotel. Jantar e acomodação no hotel 

Dia 9º.- Valle Sagrado - Cuzco mp
Café da manhã. Saída até a parte alta do 
vale. Iniciaremos a visita do circuito denomi-

Saídas 2018
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Cidades Hoteis

Lima La Hacienda 4*

Paracas San Agustin 3* Superior

Arequipa Hotel Casa Andina Select 4*

Vale Sagrado La Hacienda Del Valle 4*

Cuzco San Agustin Plaza 4*

Acomodações previstas ou similares

Preço por pessoa em € Euros  em acomodação dupla

Tour Saidas Hab. Dupla Sup. Indiv.

Tour 11 dias
Peru Inca e Colonial 03 Julho - 08 Outubro 2.285 620

$

Lima

• Todos os traslados aeroporto / hotel / estação porto e vice-versa.
• Trem executivo de Inka Rail ou Expedição (Peru Rail) entre Ollantaytambo/ Machu Picchu / Ollan-

taytambo, em serviço compartilhado.
• Lancha compartilhada pelas Ilhas Ballestas (O. Pacífico).
• 10 cafés da manhã, 8 almoços e 4 jantares.
• Excursões e visitas especificadas no itinerário o serviço é privado e com guias que falam espanhol. 
• Entradas nos lugares indicados.

Serviços IncluídosSI

• Voos domésticos.
• Excursões não mencionadas ou detalhadas como opcionais, entradas em museus, monumentos e 

outros não mencionadas no programa.
• Gorjetas a maleiros. 

Serviços não Incluídos  NO

PERU

Lima

Paracas

Arequipa

Vale Sagrado

Cuzco

2

2

2

2

2

BRASIL

BO
LI

CV
IA

nado Vale Sagrado inca, onde visitaremos, o 
laboratório Agrícola de Moray, caracterizado 
por seus terraços profundos e com diversos 
pequenos climas; seguiremos até as Minas 
de Sal de Maras, que serviu como centro de 
abastecimento de sal no Império Inca e atual-
mente exploradas. Terminamos as visitas no 
povoado andino de Chinchero perto de suas 
áreas arqueológicas, sua igreja colonial e sua 
praça principal onde diariamente é possível vi-
sitar seu autêntico mercado artesanal, e claro 
também um oficina têxtil onde os tecelões nos 
farão uma demonstração de suas técnicas e o 
uso de tintas naturais. Continuação a Cuzco. 
Almoço. Resto da tarde livre nesta monumen-
tal cidade rica em cores, aromas e sons, lugar 
ideal para introduzir uma verdadeira cultura 
local repleta de valiosas obras arquitetônicas 
e artísticas, e de uma profunda vida religiosa. 
Acomodação no hotel.

Dia 10º .- Cuzco mp
Café da manhã. Começaremos o dia com uma 
visita na praça do bairro de San Blas, rua Hatunru-
miyoc com a “pedra dos 12 ângulos”, Praça do Na-
zareno, Praça das Armas, Museu Inca, a Catedral, 
Mercado Central São Pedro e o Koricancha o Tem-
plo do Sol.  Almoço. Pela tarde, saída para visitar as 
Ruinas Aledanas, onde destacam Sacsayhuaman, 
fortaleza cerimonial de pedras monumentais, Tam-
bomachay, templo para adorar o Deus da Água, 
Q´enqo, centro cerimonial e ritual onde se reali-
zam sacrifícios e vista panorâmica de Puka-Pukará, 
antigo tambo ou posto de guarda ao longo das 
estradas incas. Retorno ao hotel. Acomodação.

Dia 11º.- Cuzco - Lima mp
Café da manhã. Tempo para realizar algumas 
compras e/ou fazer algum passeio. Almoço no 
hotel. Traslado até o aeroporto para pegar o voo 
de retorno. Fim de nossos serviços.
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2018
Outubro
Novembro
Dezembro

01, 15
05
03

2019
Janeiro
Fevereiro
Março 

14
04
18

Desde 1.490 €

Visitando: Buenos Aires / El Calafate / Iguaçu

Tango, Geleiras e Cataratas 
8 Dias

Dia 1º.- Buenos Aires mp
Chegada a Buenos Aires, recepção e traslado ao 
hotel (early check-in) e tempo para descansar. 
Pela tarde, tour panorâmico por Buenos Aires. 
Começaremos pelo emblemático Obelisco. Vi-
sita a Praça de Maio, centro histórico, político 
e fundador da cidade; rodeada pela Catedral 
Metropolitana, a casa do Governo, a prefeitura e 
o Município. Continuaremos ao sul pelas antigas 
ruas de San Telmo, bairro de tango… mais ao 
sul ainda, percorreremos La Boca. Visitaremos ao 
famoso “Caminito”, centro de atrativo turístico. 
Seguiremos ir até a área de Porto Madero, o 
bairro mais moderno e luxuoso de Buenos Aires. 
Na Praça de São Martin se conectada com a ave-
nida do Libertador, entrando no setor norte da 
cidade. Percorreremos a área de Palermo, bairro 
residencial com parques e elegantes edifícios, 
como o instituto São Martiniano e diversas em-
baixadas, museus e monumentos significativos. 
Logo, continuaremos pela área dos Bosques, 
Av. Do Libertador, finalmente chegaremos a 
sofisticada Recoleta, um dos bairros mais exclu-
sivos onde entre outras atrações, se encontra o 
famoso Cemitério junto a elegantes cafés e res-
taurantes; chegando assim ao final do passeio. 
Jantar em um restaurante local. Acomodação 
no hotel

Dia 2º.- Buenos Aires mp
Café da manhã. Dia livre para explorar a cidade e 
os arredores. A noite jantar com Show de Tango 
(traslados por conta dos clientes). Acomodação 
no hotel.

Dia 3º.- Buenos Aires - El Calafate mp
Café da manhã. Traslado até o aeroporto para 

sair para a cidade de El Calafate. Chegada, tras-
lado ao hotel e o resto da tarde livre. Jantar no 
hotel. Acomodação no hotel.

Dia 4º.- El Calafate mp
Café da manhã. Visita a geleira Perito Moreno. 
Saída de El Calafate até o Parque Nacional 
das Geleiras, desfrutando de uma majestosa 
paisagem patagônica, com o Lago Argentino 
e a estepe patagônica como protagonistas. Na 
entrada do parque, a paisagem começa a ser 
povoada por árvores que compõe a floresta 
Andino Patagônico. Chegada a “Curva dos 
suspiros”, chamada assim por ser a primeira 
desde que temos à primeira vista panorâmica 
da Geleira Perito Moreno. A Navegação Náutica 
Safari será realizada pelo braço sul do Canal dos 
icebergs para ter visões diferentes da parede da 
geleira. No retorno continuaremos as passarelas 
do Perito Moreno. É um sistema de varandas 

e passarelas que permitirá diferentes rotas e 
obteremos diferentes vistas da impressionante 
geleira. Retorno ao El Calafate. Jantar no hotel 
e Acomodação.

Dia 5º.- El Calafate mp
Café da manhã. Dia livre para realizar uma na-
vegação no Lago Argentino, a fim de ver outras 
geleiras. Jantar no hotel e Acomodação.

Dia 6º.- El Calafate – Buenos Aires - 
Iguaçu mp
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para ir até 
o Iguaçu (via Buenos Aires). Chegada e traslado 
ao hotel. Jantar e Acomodação.

Dia 7º.- Iguaçú mp
Café da manhã. Visita ao Parque Nacional do 
Iguaçu em sua vertente argentina. Apreciarão a 
impressionante beleza paisagística das cataratas, 

Buenos Aires

• Early Check-in na chegada a Buenos Aires.
• Jantar show tango c/bebidas sem traslados.
• Up grade hospedagem estudio kenton bue-

nos aires.
• Up grade hospedagem vista rio amerian 

iguazu.
• Visita a Geleira Perito Moreno.
• Visita as Cataratas do Iguaçu nas encostas 

argentina e brasileira.
• Jantar Show de Tango em Buenos Aires.

Destacamos

junto com sua variada e abundante vida animal e 
o interesse botânico que os envolvem, que trans-
formaram este lugar em uma das 7 Maravilhas do 
Mundo. Poderemos percorrer a área até as cata-
ratas através do Circuito inferior ou através do 
Circuito Superior; ambos dão acesso ao Centro 
de Visitantes em um trem ecológico, ou através 
de uma trilha verde. Retorno ao hotel. Jantar no 
hotel e Acomodação.

Dia 8º .- Iguaçu - Buenos Aires mp
Café da manhã. Visita as Cataratas do Iguaçu em 
sua vertente brasileira. Dentro do parque, transi-
taremos em um ônibus ecológico que nos levará 
até as cataratas. Percorreremos a passarela para 
apreciar as vistas panorâmicas dos principais sal-
tos, e poderemos ter acesso a um ponto panorâ-
mico através de escadas ou um elevador. Depois 
da visita, almoço e após traslado ao aeroporto. 
Fim dos nossos serviços.

Saídas 2018-2019
BUENOS AIRES  
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Cidades Hoteis

Buenos Aires Kenton Buenos Aires 4*

El Calafate Alto Calafate 4*

Iguaçu Amerian Iguazú 4* Sup.

Acomodações previstas ou similares

Preço por pessoa em € Euros  em acomodação dupla

Tour Saidas Hab. Dupla Sup. Indiv.

Tour 8 dias
Tango, Geleiras e Cataratas 1 Outubro - 18 Março 1.490 680

$

Perito Moreno

• 8 Cafés da manhã, 1 almoço e 7 jantares.
• Visitas e traslados regular.
• Entrada nas visitas e excursões segundo indi-

cado no programa. 
• Visitas e excursões com guias locais de língua 

espanhol em cada cidade. 

Serviços IncluídosSI

• Na Argentina os voos domésticos e internacionais sofrem alterações sem aviso prévio mudanças e 
cancelamentos, obrigando-nos a modificar a ordem do programa de visitas agendadas.    

Notas Importantes

• Voos domésticos na Argentina. 
• Taxas aéreas e combustível.
• Gorjetas.
• Todos os serviços que não estão mencionados 

na seção SERVIÇOS INCLUÍDOS 
• Seguro viagem.

Serviços não Incluídos  NO

Buenos Aires

Iguaçu

Calafate

ARGENTINA

2

3

2
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As Condições Gerais a seguir são um com-
plemento dos programas contidos neste 
caderno e consequentemente estão incor-
porados a ele. O programa da viagem é 
o que está descritivo neste caderno cons-
titui-se objeto do contrato. A informação 
sobre o roteiro /programa está vinculada 
ao organizador, salvo quando ocorrerem 
alguma das seguintes circunstâncias:

a) Que as alterações eventualmente ocorri-
das tenham sido comunicadas claramente 
por escrito.

b) Se produzam, posteriormente, modifi-
cações no roteiro original.

1. Regulamento jurídico aplicável:
As presentes Condições Gerais estão su-
jeitas ao disposto na lei 1/2007 de 16 de 
novembro (B.O.E. 287 de 30.11) e demais 
disposições vigentes, todas do Ministério 
de Turismo da Espanha bem como estão 
de acordo com o Código de Defesa do 
Consumidor do Brasil, devidamente re-
conhecidas pela EMBRATUR e BRAZTOA 
(Associação Brasileira das Operadoras de 
Turismo).

2. Organização:
As viagens combinadas do presente ca-
derno foram organizadas pela Mapaplus 
S/A, com domicílio a Calle San Sotero, 11, 
28037 Madrid CICMA 1774.

3. Preços:
3.1. O preço da viagem inclui:
a) Transporte, quando este serviço esteja 
incluído no programa contratado, com o 
tipo de transporte, características e catego-
ria indicada em cada programa.

b) O alojamento, quando este serviço esteja 
incluído, no estabelecimento e com regime 
alimentício que figure no programa.

c) As taxas e impostos dos estabeleci-
mentos hoteleiros e os impostos indiretos 

(I.V.A.) quando sejam aplicadas, exceto as 
taxas de turismo.

d) Assistência técnica durante a viagem, 
quando este serviço esteja especificamente  
incluído no programa em ônibus e sempre que 
o circuito esteja composto de pelo menos 20 
passageiros. Com menos de 20 passageiros 
no ônibus, o Organizador poderá optar por 
mandar ônibus unicamente com o chofer.

e) Nos circuitos que incluam avião, a as-
sistência será sempre a partir do local de 
desembarque.

3.2. Revisão de preços/taxa cambial:
O preço da viagem foi calculado com base 
aos câmbios, tarifas de transporte, custos 
de combustível, taxas e impostos aplicáveis 
na data da edição deste caderno. Qualquer 
variação de preço em qualquer dos elemen-
tos citados acima superiores a 3%, poderá
dar lugar a revisão do preço final da via-
gem sob os valores que tenham sofrido 
alteração. Estas eventuais modificações 
serão notificadas por escrito ou por qual-
quer outro meio que permita confirmar o 
recebimento da comunicação, podendo, 
quando a modificação efetuada seja signi-
ficativa (10% ou mais), desistir da viagem 
sem penalização nenhuma, ou aceitar a 
modificação do preço. Em nenhum caso 
poderá ser feita modificação do preço com 
menos de 20 dias anteriores a data de início 
da viagem, e desde que dita a reserva tenha 
sido paga integralmente. 

O possível suplemento do preço por causa 
do câmbio Dólar / Euro será faturado como 
Taxa do câmbio exclusivamente.

3.3 Ofertas especiais:
Quando for feita a contratação de uma via-
gem que tenha alguma oferta especial de 
última hora a preço distinto do indicado no 
programa, os serviços compreendidos nesta 
oferta são unicamente aqueles que se espe-
cifiquem detalhadamente. 

3.4. Exclusões
3.4.1. O preço da viagem não inclui:
Vistos consulares (CONSULTE PAÍSES QUE 
EXIJAM VISTO), taxas de aeroporto, certi-
ficados de vacinas, extras tais como: café, 
vinho, licores, águas minerais, regimes 
alimentícios especiais, lavanderia, ou qual-
quer outro serviço que não figure expressa-
mente como incluído no roteiro. 

3.4.2. Excursões ou visitas opcionais:
Toda excursão ou visita não contratada na 
origem, não fazem parte do programa. Estas 
excursões serão oferecidas ao consumidor 
com suas condições específicas e preço defi-
nitivo de forma independente, não estando, 
portanto, garantida a sua operação até o 
momento da realização da mesma. Na maio-
ria dos programas incluídos neste catálogo 
se oferece ao consumidor a possibilidade de 
opcionalmente comprar um pacote de excur-
sões, visitas e refeições que denominamos 
como PACOTE PLUS, cujo preço e conteúdo 
varia em função do programa. Todos os ser-
viços incluídos no PACOTE PLUS serão pres-
tados exclusivamente aos passageiros que 
contrataram este serviço no ato da reserva. Os 
passageiros que não contrataram o PACOTE 
PLUS na origem, caso queiram contrata-lo no 
destino deverão manifestar está intenção no 
início da viagem diretamente com o guia.

3.4.3 Gorjetas:
Dentro do preço da viagem não estão in-
cluídas as gorjetas, exceto as indicadas no 
caderno. No caso de cruzeiros não está 
incluída a gorjeta que usualmente é co-
brada, cujo valor é calculado em função 
da duração da viagem e que tem como 
único destinatário o pessoal de serviço do 
cruzeiro, sendo que no início da viagem o 
cliente será informado que deverá assumir 
o compromisso de entregar o valor estipu-
lado no final do cruzeiro.

4. Forma de Pagamento Inscrição e 
Reembolso:
No ato da inscrição a agência / operadora 

poderá solicitar um depósito sinal de 20% a 
40% do importe total da reserva, expedindo 
o correspondente recibo. A importância res-
tante deverá ser paga contra a entrega dos 
vouchers e/ou documentação da viagem, e 
deverá ser feita com pelo menos 15 dias de 
antecedência a data de início dos serviços. 
Em caso de viagens que incluam cruzeiros 
marítimos ou fluviais ou passagens aéreas 
pagamento integral deverá ser feito com 40 
dias de antecedência. Caso o pagamento 
não seja feito nas condições mencionadas, 
ficará entendido que o consumidor está 
desistindo da viagem, aplicando-se as con-
dições previstas no parágrafo seguinte.
Supondo que antes do início da viagem 
o Organizador se veja impossibilitado de 
prestar algum dos serviços solicitados pelo 
cliente, deverá comunicar-lhe por escrito 
através da agência intermediária. O cliente 
poderá renunciar a reserva da viagem, 
recuperando exclusivamente os valores 
antecipados, se houverem. Todos os reem-
bolsos que sejam procedentes por qualquer 
conceito, serão pagos sempre através da 
agência, não se efetuando devolução al-
guma por eventuais serviços não utilizados 
voluntariamente pelo cliente.

5. Cancelamento por parte do pas-
sageiro, cessão de direitos ou can-
celamento da viagem por parte do 
operador por não alcançar o número 
mínimo de passageiros inscritos:
Em qualquer momento o passageiro po-
derá desistir dos serviços solicitados ou 
contratados, tendo direito à devolução 
dos valores pagos, tanto se o pagamento 
tiver sido integral como parcial; porém, 
deverá sempre estar ciente que terá que 
arcar com as despesas que este cance-
lamento original, devendo, portanto, 
indenizar a agência/operadora conforme 
condições abaixo:

a) No caso de serviços individuais: A totali-
dade dos gastos de gestão, mais os gastos 
de cancelamento cobrado pelo prestador 
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dos serviços contratados mais 40 € expe-
diente.

b) No caso de serviços regulares (circuitos), 
salvo quando o cancelamento tenha sido 
ocasionado por motivo de força maior. 
Serão entendidos como motivo de força 
maior, o falecimento, enfermidade grave 
ou acidente do segurado, seu cônjuge, fil-
hos, pais ou irmãos, devendo em qualquer 
caso ser apresentado o correspondente do-
cumento. Entretanto há casos que mesmo 
por motivo de força maior existam gastos 
de cancelamento. Exemplos: cruzeiros marí-
timos e fluviais; quando exista parte aérea/
trem incluída no circuito. Consulte sempre 
as condições específicas de cada itinerário 
que estão à disposição.

1) Os gastos de gestão do 40 € mais os 
gastos de cancelamento, quando houver.

2) Uma penalização de 15% sobre o valor 
total se o cancelamento ocorrer até 20 dias
antes do início dos serviços; 30% se ocorrer 
entre 19 e 10 dias antes do início; 50% se
ocorrer entre 09 e 05 dias antes, 100% 
se ocorrer com menos de 4 dias antes do 
início (CONSULTE SEGURO OPCIONAL NA 
PÁG. 263).

Caso o passageiro não se apresente no 
horário previsto de saída, não terá direito 
a nenhum reembolso, salvo acordo entre 
as partes.

Entende-se como causa de força maior, 
eximindo o consumidor de sua responsabi-
lidade, falecimento, enfermidade grave ou 
acidente do segurado, cônjuge, 
filhos, pais ou irmãos.

Caso algum dos serviços já contratados e 
confirmados sejam anulados pelo passageiro 
com menos de 30 dias de início, as condições 
específicas de cada prestador como compan-
hias aéreas ou marítimas fica estabelecido o 
valor de € 300 de gastos de gestão. 

O passageiro de serviços regulares (circui-
tos) poderá ceder sua reserva a uma ter-
ceira pessoa, desde que o pedido seja feito 
por escrito com mínimo 30 dias de ante-
cedência ao início da viagem contratada. 
O cessionário deverá reunir as mesmas 
características
que tinha o cedente exigidos para que 
pudesse realizar a viagem, ficando ambos 
responsáveis pelo pagamento devido à 
Agência de Viagens.

Caso o organizador condicione e assim es-
pecifique expressamente da viabilidade de 
um circuito contar com o número mínimo 
de participantes (16 pessoas nos circuitos 
de ônibus ou aéreos) e por não atingir este 
número mínimo se veja obrigado a cance-
lar a operação, o passageiro terá direito 
exclusivamente à devolução integral dos 
valores pagos, não tendo direito a reclamar 
qualquer valor em conceito de indenização, 
sempre e quando o operador tenha feito o 
comunicado por escrito com uma antece-
dência mínima de 10 dias da data de início 
dos serviços.

Viagens que incluam cruzeiros marítimos 
ou fluviais estão sujeitas a condições espe-
cíficas de contratação e cancelamento. Os 
gastos de cancelamento estão indicados 
abaixo de acordo com cada armador mais 
40€ gestão.

Condições específicas de cada produto pu-
blicado neste caderno:

CELESTYAL CRUISES
•Desde a data da reserva até 60 dias antes 
da saída € 100 por pessoa.
•De 59 a 46 dias antes da saída 10% do 
valor total
•De 45 a 31 dias antes da saída 25% do 
valor total.
•De 30 a 16 dias antes da saída 50% do 
valor total.
•De 15 a 8 dias antes da saída 75% do 
valor total.

•Menos de 8 dias antes da saída 100% do 
valor total.
•No caso do passageiro não se apresentar 
para embarque ou caso se apresente sem 
ter a documentação necessária (passaporte, 
vistos, vacinas) não haverá qualquer tipo de 
reembolso.

Cláusulas especiais de cancelamento 
por produto:

O Transiberiano (páginas 196-197)
• 60-45 dias antes da saída = 25% de 
gastos
• 44-30 dias antes da saída = 50% de 
gastos
• Menos de 30 dias antes da saída = 100% 
de gastos
Europa Mediterrânea: Circuitos com 
cruzeiro pelo Egeu: (Páginas 199 à 213 
e 216 à 221 inclusive), aplicam se as mes-
mas condições de cancelamento da Celes-
tyal Cruise.

Programas de África: (Páginas 59 à 
63), estão sujeitas as condições es-
pecíficas de contratação que geram 
os seguintes gastos de cancelamento: 
• 60-45 dias antes da saída = 15% de 
gastos
• 45-30 dias antes da saída = 50% de 
gastos
• Menos de 30 dias antes da saída = 100% 
de gastos

Programas de Austrália: (Páginas 64 
a 67), seguem as mesmas condições 
específicas de contratação que geram 
os seguintes gastos de cancelamento: 
• Desde a data da confirmação $ 50 dóla-
res por pessoa.
• 45-30 dias antes da saída = 50% de 
gastos
• Menos de 30 dias antes da saída = 100% 
de gastos

Circuitos e Minicircuitos: Ibéricos, 
Europa Ocidental, Europa Central, 

Europa do Leste e Circuitos Combi-
nados, Mediterrâneo em circuito sem 
cruzeiro, Países Nórdicos, Bálticos e 
Rússia:  geram os seguintes gastos de 
cancelamento em relação a data de 
início dos serviços.

• 30-21 dias antes da saída = 25% de 
gastos
• 20-15 dias antes da saída = 50% de 
gastos
• 14-07 dias antes da saída = 75% de 
gastos
• Menos de 7 dias antes da saída = 100% 
de gastos.

Programas de Oriente e Extremo 
Oriente: geram os seguintes gastos 
de cancelamento em relação a data 
de início dos serviços.
• 30-21 dias antes da saída = 25% de 
gastos
• 20-15 dias antes da saída = 50% de 
gastos
• 14-07 dias antes da saída = 75% de 
gastos
• Menos de 7 dias antes da saída = 100% 
de gastos.

Devidos esses programas oferecerem di-
versos destinos, recomendamos solicitar as 
condições gerais especificas para o roteiro 
escolhido para sua viagem.

6. Alterações:
A operadora se compromete a facilitar a 
seus clientes a totalidade dos serviços con-
tidos no programa com as condições e ca-
racterísticas estipuladas, sempre de acordo 
com os seguintes extremos:

a) Supondo que, antes da saída da via-
gem o Organizador se veja obrigado a 
modificar de maneira significativa algum 
elemento essencial do roteiro incluído 
no preço, deverá informar imediata-
mente o consumidor através de carta 
detalhada. 
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b) Supondo, e salvo que as partes acordem 
outra coisa, o consumidor poderá optar 
entre anular a viagem, sem penalização al-
guma ou aceitar uma eventual modificação 
de preço. O cliente deverá comunicar sua 
decisão ao agente/operador até 3 dias após 
ser notificado da modificação. Supondo que 
o cliente não notifique sua decisão nos ter-
mos indicados, ficará entendido que estará 
optando pela anulação da viagem sem pe-
nalização nenhuma.

c) Supondo que o cliente opte por anular 
a viagem amparado no previsto no item 
b, ou de que o Organizador cancele a via-
gem combinada antes da data de saída 
acordada, por qualquer motivo que não 
seja imputável ao consumidor, este terá 
direito, desde o momento em que se pro-
duza a resolução, ao reembolso de todas 
as quantidades pagas, ou bem, a realização 
da mesma viagem em outra data. No caso 
de que a viagem oferecida for de qualidade 
inferior, o Organizador deverá reembolsar 
ao consumidor a diferença de preço. Este 
mesmo direito corresponderá ao consumi-
dor que não tenha obtido confirmação da 
reserva nos termos estipulados.

d) No caso de que, depois do início da 
viagem, o Organizador não ofereça parte 
importante dos serviços previstos em con-
trato, serão adotadas as soluções adequa-
das para a continuação da viagem, sem 
suplemento algum de preço para o consu-
midor, e no caso de troca por serviço in-
ferior ao contratado fará o reembolso dos 
valores correspondentes a esta diferença. 
Se o consumidor continuar a viagem com 
as soluções dadas pelo Organizador, se 
considera que aceita tacitamente a pro-
posta feita.
e) Caso as soluções adotadas pelo Organi-
zador forem inviáveis ou o consumidor não 
o aceite por motivos razoáveis, deverá ser 
facilitado a este, sem suplemento algum de 
preço, um meio de transporte equivalente 
ao utilizado na viagem para regressar ao 

ponto de saída ou a qualquer outro que 
ambos tenham acordado.

f) Em caso de reclamação, o prestador de 
serviço contratado pelo Organizador, ou o 
próprio Organizador deverá fazer diligên-
cias para dar as soluções adequadas.

g) Em nenhum caso, tudo que não esteja 
incluído no contrato da viagem combinada 
(por exemplo, bilhetes de transporte desde 
o lugar de origem do passageiro até o lugar 
de início da viagem, ou vice-versa, reservas 
de hotel em dias prévios ou posteriores a
viagem, etc.) será responsabilidade do pas-
sageiro, não existindo obrigação de indeni-
zação por possíveis gastos destes serviços.

h) Se os traslados / assistência do aeroporto 
ao hotel e vice-versa ou outros similares, in-
cluídos na oferta, não sejam cumpridos por 
motivos alheios ao transferista e não impu-
táveis ao organizador, este reembolsará o 
importe do transporte alternativo utilizado 
pelo cliente, com a apresentação do recibo 
ou fatura correspondente.

7. Comunicação de falhas ou não exe-
cução dos serviços contratados.
O consumidor está obrigado a comunicar 
qualquer falha ou não execução dos ser-
viços contratados preferencialmente no 
local da ocorrência ou o mais breve possí-
vel e por escrito em carta encaminhada ao 
seu agente de viagens ou ao Organizador. 
Qualquer
reclamação por deficiência do serviço de-
verá ser encaminhada até 30 dias após o 
termino da viagem, por escrito.

8. Responsabilidades.
8.1. Geral
O Organizador e a agência de viagens serão 
responsáveis perante o consumidor, da 
perfeita execução dos serviços contratados, 
sendo cada um responsável pela parte que 
lhe cabe. Por sua vez, tanto o Organizador 
como o agente de viagens poderão atuar 

contra os prestadores de serviços contrata-
dos e que tenham eventualmente falhado 
na execução dos mesmos. O Organizador e 
o agente de viagens responderão conjunta-
mente pelos danos sofridos pelo consumi-
dor em consequência da não execução ou 
da execução deficiente dos serviços contra-
tados. Dita responsabilidade
cessará quando ocorra uma das seguintes 
circunstâncias:

a) Quando as falhas observadas sejam oca-
sionadas comprovadamente pelo próprio 
consumidor.

b) Quando as falhas sejam imputáveis a 
terceiros alheios a prestação de serviços 
contratados e que se revistam de caráter 
imprevisível ou insuperável.

c) Que as falhas ocorram por motivos de 
força maior, entendendo assim todas aque-
las que sejam alheias, anormais e impre-
visíveis, quando não tenha sido possível 
evitá-las, mesmo tendo sido feitos esforços 
no sentido de contorná-las.

d) Que ocorram em função de um acon-
tecimento que o Organizador ou o agente 
de viagens não tivessem meios para prever 
ou superá-los. Não obstante o fato de se 
isentarem de responsabilidade por algu-
mas das circunstâncias previstas nos itens 
acima o Organizador e o agente de viagens 
se obrigam a prestar a necessária assis-
tência ao consumidor que se encontre em 
dificuldades.

8.2. Limites de ressarcimento por 
danos.
Com referência ao limite por causas que 
resultem no incumprimento ou na má 
execução dos serviços contratados, serão 
utilizados o disposto nas Convenções In-
ternacionais sobre a matéria ou ainda o 
disposto no Código de Defesa do Consu-
midor. No que se refere a danos que não 
sejam físicos, estes deverão correr sempre 

por conta do consumidor. Em nenhum caso 
o Organizador ou a agência de viagens será 
responsável pelo alojamento, alimentação, 
transportes ou outras despesas originadas 
por causas de força maior. Quando a via-
gem se efetue em ônibus, vans, limusines 
ou similares contratadas pelo Organiza-
dor direta ou indiretamente, e ocorra um 
acidente, em qualquer país, o consumidor 
deverá apresentar a pertinente reclamação 
contra a entidade transportadora, no res-
pectivo país, afim de salvaguardar, se for o 
caso, a indenização do seguro, sendo auxi-
liado e assessorado gratuitamente em suas 
gestões pelo Organizador.

9. Delimitação dos serviços da viagem 
contratada.
9.1. Viagens de avião. Apresentação 
no aeroporto.
Nas viagens de avião, a apresentação no 
aeroporto deverá ser feita com um mínimo 
de 3 horas de antecedência sobre o horário 
oficial de saída para os voos intercontinen-
tais e de 2 horas para os demais voos, de-
vendo em todo o caso seguir estritamente 
as recomendações específicas que estejam 
indicadas na documentação, ou no con-
trato de viagem. Recomenda-se sempre 
que o cliente reconfirme com pelo menos 
48 horas de antecedência os horários de 
saída de seus voos.

9.2. Hotéis.
9.2.1. Geral.
A qualidade e conteúdo dos serviços pres-
tados pelo hotel será determinada pela 
categoria turística oficial, se houver, de-
terminada pelo órgão competente do país. 
Em alguns casos, será facilitado no folheto 
informativo a categoria dos hotéis, embora 
esta não seja a vigente concretamente 
no país, tendo esta a finalidade de que o 
cliente
possa orientar-se mais facilmente sobre a 
categoria e os serviços dos estabelecimen-
tos, declarando ter conhecimento de que 
esta classificação é feita através de uma 
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avaliação realizada pelo Organizador, em 
função de sua experiência Dada a legis-
lação vigente a respeito, que estabelece 
somente a existência de apartamentos 
individuais e duplos, permitindo que em 
alguns casos possa ser habilitada uma 
terceira cama, esta será sempre feita com 
o conhecimento e consentimento das pes-
soas que ocuparão este apartamento. Fica 
claro que na maioria das vezes os espaços 
do apartamento, com a inclusão de uma 
terceira cama, que sempre será uma cama 
de armar, ficará limitado. Chamamos à 
atenção também para o fato de que os 
apartamentos individuais são em geral 
dotados de uma única cama de solteiro e 
que o espaço é adequado para ser utili-
zado por uma só pessoa. Não garantimos 
que apartamentos duplos sejam dotados 
de cama de casal, em geral os hotéis na 
Europa usam duas camas de solteiro e em 
caso de casal estas duas camas podem 
ser juntadas. O horário habitual para 
entrada e saída dos hotéis é em regra 
geral (entrada a partir das 14:00 horas e 
saída até às 12:00 horas) salvo que seja 
expressamente pactuado de outra forma. 
Quando o serviço contratado não inclua o 
acompanhamento permanente de um guia 
e pressupondo que o usuário preveja sua 
chegada ao hotel em datas e horas distin-
tas é conveniente, para evitar problemas 
e má interpretação, comunicar a agência 
os horários. O serviço de alojamento impli-
cará que o apartamento esteja disponível 
no dia correspondente a reserva, indepen-
dente de que, por circunstâncias próprias, 
o horário de entrada no hotel se produza 
mais tarde do que o inicialmente previsto.

9.2.2. Outros Serviços.
Nos voos cuja chegada no ponto de des-
tino se realize depois das 12:00 horas, o 
primeiro serviço de hotel, quando esteja 
incluído na oferta do programa/folheto 
será o alojamento. Fica entendido como 
trajeto aéreo direto aquele cujo suporte 
documental

seja um só cupom de voo independente de 
que o voo realize alguma escala técnica.

Nos circuitos rodoviários, os ônibus podem 
variar de tamanho, em função do número
de participantes. Se em alguma saída não 
se chegue a um número suficiente de pas-
sageiros, é possível que se utilize: trem, mi-
cro-ônibus, van ou ônibus de linha regular 
que, salvo indicação em contrário, não têm 
acentos reclináveis. Em particular na etapa 
entre Londres e Paris ou v.v., o trajeto com 
travessia do Canal da Mancha feito em ôni-
bus pelo Eurotúnel, poderá ser realizado em 
ferry, ônibus regular ou em avião, incluídos 
os respectivos traslados. Caso este trecho 
seja em avião a franquia de bagagem é de 
20 kg.

9.2.3. Serviços Suplementares.
Quando os usuários solicitem serviços su-
plementares que não possam ser confirma-
dos definitivamente pelo Organizador ou 
Agente de Viagens, o usuário poderá optar 
por desistir definitivamente dos serviços 
suplementares ou manter a solicitação fi-
cando a espera de que tais serviços possam 
finalmente serem prestados. Supondo que 
as partes tenham conveniado o pagamento 
prévio dos serviços suplementares e que 
finalmente estes serviços não possam ser 
prestados, o valor pago será reembolsado 
imediatamente no regresso da viagem.

9.3. Alojamento.
Cabe a Agência Organizadora de informa 
aos clientes, que nos circuitos especificados 
neste folheto, os serviços de alojamento 
serão facilitados nos estabelecimentos re-
lacionados em cada circuito ou em outro de 
igual categoria.

10. Passaportes, Vistos e Documen-
tação.
Todos os passageiros, sem exceção 
(menores incluídos) deverão portar sua 
documentação pessoal correspondente, 
o passaporte e vistos correspondentes. 

Correrá por conta dos mesmos qualquer 
despesa por não portarem documentação 
requerida pelo país a ser visitado. Reco-
mendamos verificarem com antecedência 
a documentação exigida pelos países a 
serem visitados incluindo certificado de 
vacinação. Caso não seja permitida a 
entrada em algum país, ou não seja con-
cedido o visto de entrada por alguma au-
toridade, o Organizador declina de toda e 
qualquer responsabilidade, correndo por 
conta do consumidor qualquer gasto que 
se origine, aplicando-se nestes casos as 
condições e normas estabelecidas consi-
derando-se como desistência voluntária 
da viagem. Recomenda-se igualmente 
a todo os passageiros, assegurarem-se 
de estar de posse de todas as normas e 
requisitos aplicados por cada país a ser 
visitado.

11. Bagagem.
Para todos os efeitos, no que se refere ao 
transporte terrestre, fica compreendido que 
a bagagem (uma mala por pessoa de no 
máximo 23 kg) e demais objetos de uso pes-
soal, qualquer que seja a parte do veículo 
em que estejam colocadas, que o transporte 
corre por conta e risco do passageiro. De-
vido ao grande movimento de entrada e de 
saída de bagagens nos hotéis, recomenda-se 
expressamente que o usuário controle a 
manipulação de carga e descarga das suas 
bagagens, certificando-se que a mesma ba-
gagem entrou e saiu do bagageiro do ôni-
bus. Quanto ao transporte aéreo, ferroviário, 
marítimo ou fluvial serão aplicadas as con-
dições de cada companhia transportadora, 
sendo o bilhete de passagem o documento 
vinculante entre as citadas companhias e o 
passageiro. Caso a bagagem sofra algum 
dano ou extravio, o consumidor deverá 
apresentar no ato a respectiva reclamação, 
protocolada pela companhia transportadora. 
O Organizador se compromete a prestar a 
oportuna assistência aos clientes que pos-
sam ser afetados por alguma destas circuns-
tâncias.

12. Informação que a Agência de Via-
gens deverá prestar ao passageiro.
A Agência de Viagens deverá prestar ao 
consumidor informação detalhada das 
coberturas do seguro assistência de via-
jante incluído em todos os roteiros deste 
caderno.

13. Vigência.
A vigência do programa/folheto será 
desde 30 de novembro 2017 até o final 
da operação dos programas incluídos na 
caderno.

14. Muito Importante.
Alguns países exigem que o passaporte 
dos passageiros tenha a validade de até 9 
(nove) meses a partir da data de entrada 
no país, independente de que exijam ou 
não o visto de entrada. Por este motivo 
recomendamos encarecidamente, que se 
o passaporte estiver próximo a caducar ou 
que tenha menos de 9 (nove) meses de 
validade, que tirem um novo passaporte 
antes do início da viagem, evitando assim 
eventuais problemas que possam preju-
dicar sua viagem.  Roubos: MAPAPLUS e 
seus representantes não são responsáveis 
por qualquer perda que os passageiros 
possam ter, por qualquer motivo ocorrido 
durante a viagem ou sua estada no des-
tino. Em caso de alguma ocorrência reco-
mendamos que o fato seja comunicado as 
autoridades policiais na cidade onde oco-
rreu. O agente de viagens e o consumidor 
declaram conhecer perfeitamente as con-
dições particulares e as condições gerais 
aqui expressadas, e estarem de acordo 
com todas elas. Data da Edição: 30 de 
novembro 2017.

15. Erratas
As variações e/ou erratas que se detec-
tarem após a publicação deste caderno, 
aparecerão publicados na página web da 
Mapaplus www.mapaplus.com/pt. Estas 
serão atualizadas periodicamente.
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