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Turquia
• CAPITAL
Ankara

• POPULAÇÃO
78.740.000.

• CLIMA
Clima mediterrânico em uma grande parte do país, 
muito semelhante à Espanha.

• MOEDA LOCAL
A nova lira (YTL). lOCAL

• CÂMBIO
A mudança pode ser feita tanto nos bancos como nas 
agências de câmbioque se encontram em quase todas 
as ruas da área turística. Mas, quase em todos os sites 
comerciais, você pode pagar com euros ou dólares.

• IDIOMA
A lingua oficial é o turco.

• ELETRICIDADE
220 volts.

• DOCUMENTAÇAO
É necessário levar o passaporte com uma validade mi-
níma de seis meses. O visto de entrada para a Turquia 
deve sder processado online pelo cliente, antes da 
sua viagem. Caso contrário, os passageiros podem ser 
impedidos de embarcar ou entrar na ser Turquia. Ende-

reço para processamento de visto na internet: https://
www.evisa.gov.tr/en/apply/.

• GORJETAS
Geralmente é deixado uma gorjeta de 10% do total a 
pagar.

• COMPRAS
Tapetes, jóias de ouro a um bom preço, cerâmica pin-
tada à mão e artigos de couro.

• TRANSPORTE E COMUNICAÇOES
Devido à alta demanda de assentos, a programação de 
voos internos será reconfirmada por nossos auxiliares 
no destino, sendo eles que os informarão sobre as mu-
danças que podem ocorrer.

• ROUPA E SAPATO
Recomenda-se usar roupas de algodão confortáveis 
durante o dia e algumas roupas de lã para as noites. 
Durante o inverno, é essencial levar roupas quentes. É 
aconselhável trazer óculos escuros, chapéu ou boné, 
creme bronzeador, guarda-chuva, capa de chuva, repe-
lente contra mosquitos, cachecol ou cachecol e calças 
compridas para visitas a lugares religiosos.

Calçado deve ser apropriado para visitar sítios arqueo-
lógicos e caminhadas em vários lugares, como a região 
da Capadócia.

Egito
• CAPITAL
Cairo
• POPULAÇÃO
Em 2013 a população foi estimada em 84 662 000 pes-
soas. E 90% dos egípcios estão concentrados na área
fértil do Nilo, que ocupa 5% do território do país, 44% 
da população vive em áreas urbanas e a maioria em 
aldeias (4000 aldeias aprox.).
• CLIMA
No verão média de 28ºC. Passaremos bastante calor 
durante as visitas. A precipitação durante esses messes 
é de 0mm. A temperatura média de janeiro e fevereiro 
são 14ºC. É melhor do que no verão, embora a noite 
seja conveniente ter uma jaqueta. Os meses mais suaves 
são março, abril, outubro e novembro.
• MOEDA LOCAL
A moeda oficial é a Libra Egípcia (EGP). O Dólar Ameri-
cano também é aceito.
• ELETRICIDADE
Tomadas tipo europeu de 220v.
• IDIOMA
O idioma oficial é árabe. Se sabe inglês não terás pro-
blema já que a maioria das pessoas com quem teremos 

que falar domina. Os guias e pessoas dedicadas ao tu-
rismo podem falar perfeitamente o espanhol.
• COMPRAS
Os objetos mais comuns são os chibalas, cartuchos, 
perfumes e os papiros. Os horários são geralmente das 
10:00 às 20:00hs. Aos DOMINGOS poderá encontrar 
lojas fechadas.
• GEOGRAFIA
Com mais de 5 mil anos, a história do Egito é a mais 
longa e documentada do mundo. Os primeiros habi-
tantes do Egito se estabelizaram as margens do Nilo 
fugindo do deserto. Estes primeiros indígenas, isolados 
e sem inimigos por perto, era governados por seres “di-
vinos” que seguiram dinastias semi heróicas, “os decen-
dentes de Horus”. Essas pessoas foram se organizando 
em províncias (chamado Nomos) e com sua unificação 
dois reinos surgiram: o Alto e Baixo Egito.
• GASTRONOMIA
É variada, devido à sua posição geográfica que faz a 
ponte entre a cozinha Áfricana e mediterrânea. Apesar 
de ser um país muçulmano, muitos hábitos alimentares 
são regidos pelas leis do Islã.
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Emirados Árabes
• CAPITAL
Abu Dhabi
• POPULAÇÃO
Emirados Árabes Unidos fechou 2013 com uma popu-
lação de 946.429 pessoas. A população masculina é 
maior, com 70,07% do total, contra 29,92% das mulhe-
res. Emirados Árabes Unidos, com 112 habitantes por 
km2, ocupa a 120ª posição em termos de densidade.
• CLIMA
O clima dos Emirados Árabes é subtropical e árido. A 
chuva é muito rara e irregular. O sol está presente du-
rante todo o ano. Entre dezembro e fevereiro a tempe-
ratura de Dubai varia entre 14ºC e 25ºC, sendo um bom 
momento para viajar. Fevereiro é o mês mais chuvoso 
com uma média de 4 dias de chuva. Verão em Dubai 
pode ser entendido como o período de maio a outubro. 
Durante esses meses a temperatura média oscila entre 
25ºC e 40ºC, atingindo temperaturas máximas de 48ºC 
nos dias mais quentes de julho e agosto. A probabili-
dade de chuva é quase inexistente.
• MOEDA LOCAL
A moeda oficial do Dubai é o dirham (Dh, AED). Cada 
dirham é dividido em 100 fils. A mudança aproximada é 
de 4,5 dirhams por euro.
• ELETRICIDADE
Os plugues são do tipo europeu, com duas saídas re-
dondas e 220V.

• IDIOMA
Embora a língua oficial seja o árabe, a maioria dos ha-
bitantes fala inglês. No setor de turismo, o espanhol 
também é bastante utilizado.
• COMPRAS
A maioria das lojas abre das 9:00 às 13:00 e das 16:00 
às 21:00. Os centros comerciais abrem continua-
mente das 10: 00h às 22: 00h. É possível encontrar 
estabelecimentos abertos 24 horas por dia. O dia 
de fechamento é sexta-feira, embora muitas lojas 
não fechem e outras abram ao meio- dia. Se há algo 
que abunda em Dubai são os souks, lojas e centros 
comerciais.
• GEOGRAFIA
Dubai é o membro mais importante dos sete emirados 
que compõem os Emirados Árabes Unidos. Ele está 
localizado em Dubai Creek, uma enseada do Golfo Pér-
sico que divide Dubai em Deira, ao norte, e Bur Dubai, 
ao sul.
• GASTRONOMIA
Embora a cozinha seja bastante internacional, tam-
bém é verdade que muitos dos restaurantes servem 
vários pratos árabes do Oriente Médio. As culinárias 
libanesa, iraniana e síria estão presentes na cidade. 
Pratos típicos incluem receitas grelhadas, vários 
peixes e carne (não carne de porco) são cozidos 
neste modo.

Israel
• CAPITAL
Jerusalém.
• POPULAÇÃO
Tem uma população de 8.002.300 habitantes (março 
de 2013); deles, 75,5% são judeus, 20,6% são árabes 
e 4% restantes incluem cristãos não árabes, muçul-
manos não- árabes, parentes de judeus não regis-
trados como tais e residentes sem afiliação religiosa 
ou étnica.
• CLIMA
Goza de verões longos, quentes e secos (de abril a 
outubro) e geralmente invernos suaves (de novembro 
a março), com um clima um pouco mais seco e fresco 
nas regiões montanhosas, como Jerusalém e Safed.
• MOEDA LOCAL
É o Novo Shekel Israelense (NIS) ou simplesmente 
shekel. Cada shekel é dividido em 100 agorot (agora 
no singular).
• ELETRICIDADE
É monofásica de 220 volts e 50 hertz. A maioria dos 
plugues em Israel tem três entradas, mas muitos fun-
cionam com plugues europeus de dois pinos.
• IDIOMA
Os idiomas oficiais são hebraico e árabe. Outra língua 
muito falada é o russo e o inglês.
COMPRAS
Ao passear pelos mercados, lojas e galerias, você 

verá a incrível variedade de produtos, além de apro-
veitar    o momento. Algumas das memórias mais 
significativas são cerâmica armênia decorada em azul 
e branco marcantes com motivos religiosos. Objetos 
de madeira de oliveira e nácar, antiguidades, caixas, 
broches e muitos outros itens.
• GEOGRAFIA
A geografia de Israel é muito diversificada, com re-
giões desérticas no sul e montanhas cobertas de neve 
no norte. Israel está localizado no extremo leste do 
Mar Mediterrâneo, no sudoeste da Ásia. Fronteira ao 
norte pelo Líbano (79 km de fronteira), nordeste pela 
Síria (76 km de fronteira), leste pela Jordânia (238 km 
de fronteira) e Palestina (Cisjordânia) (fronteira de 330 
km), a sudoeste pelo Egito (Fronteira de 255 km) e 
oeste com a Palestina (Faixa de Gaza) (fronteira de 
59 km).
• GASTRONOMIA
Gastronomia muito diversificada devido às diferen-
tes influências culturais que a compõem. É composto 
de pratos locais pelos nativos de Israel e pratos tra-
zidos a Israel pelos judeus da diáspora. A culinária 
israelense, portanto, tem suas raízes tanto na culinária 
judaica quanto na culinária árabe. Alguns alimentos 
locais, como faláfel e hummus, tornaram-se sinônimo 
de cozinha israelense.

Jordânia
• CAPITAL
Amã

• POPULAÇÃO
A Jordânia cresceu rapidamente nos últimos cin-
quenta anos para cerca de 6,249 bilhões de pes-
soas. Cerca de 82,6% da população vive em áreas 
urbanas.

• CLIMA
É de estilo mediterrâneo, molhado de novembro a 
março e semi seco o resto do ano. Os invernos são 
frios e úmidos com temperaturas médias de 13 ° C e 
vão de novembro a março, sendo janeiro o mês mais 
frio, o resto do ano é considerado a temperatura 
média do verão de 29 ° C, mas com picos superiores 
a 32 ° C. C especialmente em agosto, o mês mais 
quente.

• MOEDA LOCAL
É o dinar (JD). Eles são divididos em 1000 fils.

• ELETRICIDADE
220 volts a 50 ciclos CA. São necessários plugues 
de dois pinos. Visitantes dos EUA precisarão de um 
transformador de corrente, disponível na maioria dos 
hotéis.

• IDIOMA
O árabe é a língua oficial da Jordânia, embora o in-
glês seja falado em todo o país.

•  COMPRAS
Os turistas poderão verificar que há uma grande va-
riedade de produtos artesanais pelos habitantes da 
região e outros tipos de produtos disponíveis nos lo-
cais mais populares da cidade, bem como boutiques 
nos hotéis mais importantes e nos vários centros. de 
visitantes. Você encontrará tapetes tecidos à mão e 
almofadas, itens preciosos e roupas bordadas à mão, 
cerâmicas tradicionais, louças, joias de prata com 
pedras semipreciosas, cucos beduínos, conjuntos de 
café, narguilés, marchetaria, antiguidades e outros 
itens A lista é infinita e incrivelmente variada.

• GEOGRAFIA
É um país localizado na Ásia; no Oriente Médio. Sua 
extensão é de 89.342 km². O Jabal Umm al Dami está 
com 1.854 metros, o ponto mais alto do país.

• GASTRONOMIA
É um país muçulmano e, portanto, os ingredientes 
são regulados pelas regras do Islã. O prato nacional 
da Jordânia é o Mansaf, embora seja comum ver tam-
bém o musakhan ou a maglouba

Nile Premium

“Nile Premium” barco própio MAPAPLUS
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A partir de 495 €
+ 48 Dias

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

Egito Ramses

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

Dia 2º (Qui): Cairo
Chegada ao aeroporto, assistência e traslado ao 
hotel. Acomodação no hotel.

Dia 3º (Sex): Cairo / Aswan / Cruzeiro 
pelo Nilo (MP)
Café da manhã e traslado ao aeroporto para 
pegar o avião para Aswan. (Vôo não incluído) 
Chegada e traslado ao navio. Acomodação no 
barco em cabines. Jantar e noite a bordo.

Dia 4º (Sáb): Em cruzeiro: Aswan (PC)
Pensão completa e acomodação a bordo. Pos-
sibilidade de fazer uma excursão opcional de 
ônibus até Abu Simbel para visitar os impres-
sionantes templos de Ramsés II e Nefertari, res-

gatados das profundezas do Nilo, visita da alta 
represa de Aswan.

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

Dia 6º (Seg): Em cruzeiro: Luxor /Cairo 
(MP)
Após o café da manhã, visita do Templo de Luxor, 
dedicado ao deus Amónra, onde fica a Avenida 
das Esfinges, o Obelisco, as estátuas de Ramsés II 
e Naos. Visita ao Templo de Karnak, onde mais de 
18.000 estátuas foram descobertas. Opcionalmente, 
vamos atravessar para a margem oeste do Nilo para 

visitar o Vale dos Reis e ver as estátuas fabulosas dos 
Colossos de Memnon e o templo de Hatshepsut. 
(Visita ao Vale dos Reis incluído no no Pacote Plus 
P+). Almoço a bordo. Traslado ao aeroporto para 
embarcar em voo até Cairo. (Vôo não incluído). 
Chegada e traslado ao hotel. Acomodação no hotel.

Dia 7º (Ter): Cairo
Café da manhã. Durantes este dia incluímos uma 
visita as mundialmente famosas Pirâmides de Gizé 
e Esfinge, com entrada ao recinto. Opcionalmente 
sugerimos fazer uma visita ao Museu Egípcio, Mes-
quitas e Cidadela, com almoço. (Visita e almoço in-
cluídos no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 8º (Qua): Cairo
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado 
ao aeroporto para embarque em voo de regresso. 
Fim dos nossos serviços. Até uma próxima viagem!

6 4
o

Opção A 4*

Ciudade Hotéis

Cairo Barceló Pyramids 4*

Hotéis previstos ou similares

Opção B 5*

Ciudade Hotéis

Cairo Conrad 5*

Cruzeiro pelo Nilo: Nile Premium 5* Superior

• Traslados de chegada e saída nos aeroportos 
e cruzeiros.

• 4 dias de cruzeiro pelo Nilo no barco Nile Pre-
mium 5* superior en Pensão Completa.

• 3 noites de hospedagem com café da manha 
buffet na categoria selecionada.

• Visitas incluídas com guia local conforme des-
crito no itinerário.

• Transporte em microônibus ou ônibus particu-
lar com guia em espanhol

• Seguro assistência Mapaplus

Serviços IncluídosSI

Pacote Plus

REFEIÇÕES
• 1 almoço (Cairo

EXTRAS
• Visita ao Museu Egípcio e Mercado Khan El 

Khalili
• Visita ao Vale dos Reis em Luxor

200 €
INCLUI 2 EXTRAS E 1 ALMOÇO

EGITO

Cairo

Aswan

Luxor
Edfu

• orjetas no cruzeiro são obrigatórias aprox. 35 
€ com pagamento direto no barco.

• Passagens aéreas domésticas Cairo / Aswan e
• Luxor / Cairo suplemento 250 € neto/pax
• Bebidas e outros extras não mencionados.

Não incluiNO

Saídas 2018 / 2019
CAIRO: QUARTAS  
2018-2019
De 3 de Outubro de 2018 a 24 de Abril 2019

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

Aswan

Preço por pessoa em € em acomodação dupla

Tour Cat. 03 al 31 Outubro 07 Nov. al 24 Abril 2019
(Exceto Natal e Páscoa)

Natal: 19 Dic. al 10 Ene
Páscoa: 17 al 24 Abr.

Supl.
Indv.

Tour 8 dias El Cairo / El Cairo
A 4* 495 550 810 350

B 5* 595 650 970 450

€
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A partir de 550 €
+ 610 Dias

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

Turquia Mágica

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

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

Dia 3º (Qui): Istambul / Ankara / Capa-
dócia (PC)
Café da manhã no hotel e saída para a Capa-
dócia. (Como vamos sair dos hotéis muito cedo, 
vamos preparar uma caixa de café da manhã 
para eles). Chegada a Ankara e almoço em um 
restaurante local. Visitas ao Anitkabir (Mauso-
léu de Ataturk) e ao Museu das Civilizações da 
Anatólia. Após a caminhada, saída para a Capa-
dócia e traslado ao hotel, jantar e acomodação 
no hotel. Possibilidade de fazer esta seção por 
avião*. Visitas opcionais na Capadócia: A pos-
sibilidade de fazer uma excursão opcional em 
um balão de ar quente ao amanhecer, ou par-
ticipar de um show de dança folclórica, em uma 
caverna típica com bebidas regionais ilimitadas. 
Você também pode fazer uma noite turca na 
Capadócia.

Dia 4º (Sex): Capadócia (PC)
Visita a esta fantástica região, a sua paisagem 
fascinante e original, formada pela lava lançada 
pelos Vulcões Erciyes e Hasan há 3 milhões de 
anos. Partida para visitar os numerosos mosteiros 
e capelas do vale de Göreme, escavadas nas ro-
chas e decoradas com frescura. Continuaremos 
com a visita dos vales de Avcilar e Güvercinlik; 

que tem uma paisagem espetacular das “Chami-
nés das Fadas” e da aldeia troglodita de Uchisar, 
com sua paisagem e sua fortaleza da época, es-
cavadas na rocha. Almoço em restaurante local. 
À tarde, visite a cidade subterrânea de Ozkonak 
construída pelas comunidades cristãs para se 
proteger dos ataques árabes. A visita da Capa-
dócia para também dar a oportunidade de visi-
tá-los oficinas típicas de tapetes e pedras (onix e 
turquesa). Jantar e acomodação no hotel.

Dia 5º (Sáb): Capadócia / Konya / Pa-
mukkale (PC)
Café da manhã no hotel e saída para Konya. 
Visita a caminho de um Kervansaray (pousada 
medieval típica da rota da seda). Visitaremos o 
Mosteiro dos Dervixes Dançantes, fundado por 
Mevlana. Almoço em restaurante local. Continue 
até Pamukkale, maravilha natural de cachoeiras 
gigantes brancas, estalactites e piscinas natu-
rais de fontes termais. Jantar e acomodação no 
hotel.

Dia 6º (Dom) : Pamukkale / Éfeso / Ku-
sadası (PC)
Café da manhã no hotel e visita de Pamukkale, 
famosa por suas cachoeiras calcárias petrifica-
das que se formaram devido ao cal da água que 
emana na área. Visita de Hierapolis, tem uma ne-
crópole de mais de 150.000 túmulos. Partida para 
Éfeso, a capital da Ásia Menor na época romana. 
Almoço em restaurante local. Visite os vestígios 
arqueológicos, onde se destacam o templo de 
Adriano e a biblioteca de Celso, com a possibili-

dade de visitar um típico centro de produção de 
peles. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 7º (Seg): Kusadası / Bursa / Istambul 
(MP)
Café da manhã no hotel e saída para Bursa, a 
primeira capital do Império Otomano. Visita do 
Mausoléu e da Mesquita Verde e da Grande 
Mesquita. Almoço em restaurante local. À tarde, 
saída para Istambul, cruzando o Mar de Mármara 
por balsa. Acomodação no hotel em Istambul. 
Possibilidade de fazer este trecho por avião *. 
Verificar o suplemento.

Dia 8º (Ter): Istambul
Café da manhã. Visita panorâmica do Corno de 
Ouro com parada na colina de Pierre Loti. Visita 
da Mesquita Nova e do Bazar Egípcio das espe-
ciarias. Tempo livre com possibilidade de almoço 
e excursões opcionais à Mezquita Azul, Palácio 
Topkapi e pista de corridas (Almoço e visita incluí-
dos no Pacote Plus P +). Acomodação no hotel.

Dia 9º(Qua):Istambul
Café da manhã. Tempo livre para fazer excursão 
opcional para o Bósforo e Santa Sofia (Visita 
incluída no Pacote Plus P +.) Acomodação no 
hotel.

Dia 10º (Qui): Istambul
Café da manhã. Em horário apropriado, tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo de 
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

Saídas 2017 / 2018 
ISTAMBUL: TERÇAS-FEIRAS
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• Traslados de chegada e saída nos aeroportos.
• 4 dias de circuito com pensão completa na
• Turquia*
• 4 dias de hospedagem com café da manha 

na Turquia.
• Acomodação e afé da manhã buffet na cate-

goria selecionada.
• Visitas com guia local falando espanhol, se-

gundo itinerário.
• Transporte em microônibus ou ônibus particu-

lar com guia em espanhol.
• Seguro de assistência em viagem Mapaplus
• Para passageiros que preferem os voos inter-

nos opcionais, eles não incluem os almoços 
daquele dia, nem as visitas de Ankara e Bursa

Serviços IncluídosSI

• Gorjetas na Turquia
• Passeios opcionais
• Voo Istambul – Capadócia – 90 € neto/pax
• Voo Esmirna – Istambul – 90 € neto/pax
• Bebidas durante as refeições e outros extras 

não mencionados no itinerário.

O Tour não incluiNO

Pacote Plus

REFEIÇÕES
• 1 almoço

EXTRAS
• Visita a Mezquita Azul, Palácio Topkapi e
• hípica (almoço)
• Visita ao Bósforo e Santa Sofia

210 €
 INCLUI  2 EXTRA E 1 REFEIÇÃO

Opção A 4*

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

Hotéis previstos ou similares

Opção B 5*

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

TURQUIA

Istambul

Ankara

Cappadocia

Konya

Pammukale

Kusadasi

Bursa

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

Capadocia

Preço por pessoa em € em acomodação dupla

Tour Cat. 09 Octubro al 12 Março
(Exceto Saida 25 Dezembro)

25 Dezembro, 26 Março,
09 Abril, 23 Abril

Supl.
Indv.

Tour 10 dias Istambul / Istambul
A 4* 550 675 300

B 5* 750 875 350

€

2018
Outubro
Novembro
Dezembro

09, 23
13, 27
11, 25*

2019
Enero
Fevereiro
Março
Abril

01, 15, 29
12, 26
12, 26*
09*, 23* Saídas especiais
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A partir de 1.175 $
+ 89 Dias 

Visitando: Tel Aviv / Jerusalém / Belém / Vale do Jordão / Safed / Galiléia / Nazaré / Tiberíades / Acre / Haifa / Cesareia / Jaffa

Israel Inesquecível

Dia 1º (Ter): Brasil / Tel Aviv
Saída em voo internacional com destino a Tel Aviv.

Dia 2º (Qua): Tel Aviv / Jerusalém
Recepção e traslado do Aeroporto Ben Gurion 
de Tel Aviv para Jerusalém. Acomodação em 
Jerusalém.

Dia 3º (Qui): Jerusalém (Dia Livre)
Café da manhã. Excursão opcional a Massada e 
Mar Morto. Acomodação em Jerusalém.

Dia 4º (Sex): Jerusalém (Cidade Nova / 
Belém / Jerusalém
Café da manhã. Partida para uma visita à Nova 
Cidade de Jerusalém. Visita do Santuário do Livro 
no Museu de Israel, onde os manuscritos do Mar 
Morto e o modelo que representa a Cidade de 
Jerusalém no tempo de Jesus estão expostos. 
Vista da Universidade Hebraica de Jerusalém 
continuando em direção a Ein Karem, um bairro 
pitoresco nos arredores de Jerusalém para visitar 
o Santuário de São João Batista. De lá, continua-
remos até o Memorial Yad Vashem, memorial 
aos 6 milhões de judeus que morreram no Holo-
causto. À tarde, viaje para Belém. Visita da Igreja e 
Gruta da Natividade, Capelas de São Jerônimo e 
San José. Retorno e acomodação em Jerusalém.

Dia 5º (Sáb): Jerusalém (Cidade Velha)
Café da manhã. Saída via Monte Scopus em 

direção ao Monte das Oliveiras. Panorama da 
cidade murada santamente. Continue para Get-
se-amendoim, Basílica da Agonia. Saia para a 
Cidade Velha. Visite o Muro das Lamentações 
(Muro das Lamentações). Continuaremos com a 
visita à Via Dolorosa, Igreja do Santo Sepulcro. 
Depois, visitaremos o Monte Sion para visitar 
o Túmulo do Rei David, o Cenáculo (Salão da 
Última Ceia) e a Abadia da Dormição. Acomo-
dação em Jerusalém.

Dia 6º (Dom): Jerusalém / Vale do Jor-
dão / Safed / Galiléia (MP)
Café da manhã. Partida de Jerusalém através do 
deserto da Judéia, na fronteira com a cidade de 
Jericó e da estrada você pode apreciar o Monte 
das Tentações. Viajaremos pelo vale do Jordão 
até Beit Shean, uma das principais cidades da 
decápolis grega cuja importância estratégica, 
devido à sua localização geográfica, perdurou 
ao longo da história até hoje. Visita das esca-
vações. Continue até Yardenit (local do batismo), 
às margens do rio Jordão. Continuaremos nossa 
jornada até as alturas do Golã com destino a 
Safed, a cidade da Cabala, visitaremos as anti-
gas sinagogas e a Colônia dos Artistas. Jantar e 
acomodação na Galiléia (Hotel ou Kibbutz).

Dia 7º (Seg): Galiléia / Nazaré / Tibería-
des (MP)
Café da manhã. Partida via Cana da Galiléia para 

Nazaré para visitar a Basílica da Anunciação e a 
Carpintaria de San José. Em seguida, continua-
remos a Tabgha, local da Multiplicação dos Pães 
e dos Peixes, depois a Capernahum, o mais im-
portante Ministério dos últimos quatro anos de 
Jesus, visita da ruína de uma antiga sinagoga do 
segundo século. Continuaremos até a cidade de 
Tiberíades. Breve visita à Fábrica de Diamantes, 
a segunda indústria mais importante do país. 

2

Jantar e acomodação na Galiléia (Hotel ou Ki-
bbutz).

Dia 8º (Ter): Tiberíades / Acre / Haifa / 
Cesareia / Jaffa / Tel Aviv
Café da manhã. Partida para a cidade de Acre 
para visitar a cidade fortificada dos Cruzados, 
de onde se pode apreciar as antigas muralhas 
da cidade, continuaremos com um tour pela 

Saídas 2018 / 2019 
TEL AVIV: TERÇAS-FEIRAS
2018
Outubro
Novembro
Dezembro

02, 16 ,30 
13, 27
04, 11

2019
Janeiro
Fevereiro

01, 15
05, 19

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.
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• Traslados de chegada e saída.
• Acomodação e café da manhã buffet nos hotéis da categoria escolhida.
• 2 jantares durante o roteiro, conforme descrito no itinerário.
• O regime de meia pensão com o suplemento correspondente inclui sempre todos os jantares, 

exceto o primeiro dia de hospedagem.
• Transporte durante todo o roteiro com guia acompanhante em espanhol.
• Visitas e entradas indicadas no roteiro.
• Seguro de Assistência Mapaplus

Serviços IncluídosSI

Jerusalen

cidade de Haifa, localizada ao lado do Monte 
Carmelo, onde Você pode apreciar a bela 
vista do Templo Bahai e seus jardins persas. 
Partida para Cesareia, uma cidade romana da 
época do rei Herodes, famosa por sua grande 
arquitetura e seu porto, cuja importância 
durou até o tempo dos cruzados. Visite o Tea-
tro Romano, atravesse a cidade e o aqueduto 

e continue até Tel Aviv pela estrada costeira. 
Breve visita de Jaffa e Tel Aviv. Acomodação 
em Tel Aviv.

Dia 9º (Qua): Tel Aviv
Café da manhã. No horário indicado, traslado ao 
aeroporto Ben Gurion. im dos nossos serviços. 
Até uma próxima viagem!

Cidade Categoría “A” Categoría “B”

Jerusalém Jerusalén Gate / Jerusalén Gold Prima Park / Rimonin Jerusalén

Galiléia Kibbutz Hotel Kibbutz Hotel

Tiberíades Prima Too / Prima Galil / Arcadia Royal Plaza / Golan

Tel Aviv Sea Net / Deborah Grand Beach / Mercure

Hotéis previstos ou similares

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Cat. Temporada A Temporada B Supl Apto. Individual

Tour 9 dias Israel Inesquecível

A 4* 1.275 1.175 570

B 5* 1.395 1.295 610

$

Excursão Opcional a Massada e Mar Morto 130 € por pessoa (mínimo 2 pessoas)

ISRAEL

Jerusalen

Belen

Tel Aviv

Galilea

Tiberiades

Pacote Plus

REFEIÇÕES
• O suplemento de meia pensão sempre inclui 6 jantares. A primeira noite inclui apenas acomo-

dação e café da manhã.

100 €

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.
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A partir de 875 €
+ 711 ou 12 Dias 

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

Egito Ramses e Dubai 

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

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

Dia 3º (Sex): Cairo / Aswan / Cruzeiro 
pelo Nilo (MP)
Café da manhã e traslado ao aeroporto para 
pegar o avião para Aswan. (Vôo não incluído) 
Chegada e traslado ao navio. Acomodação no 
barco em cabines. Jantar e noite a bordo.

Dia 4º (Sáb): Em cruzeiro: Aswan  (PC) 
Pensão completa e acomodação a bordo. Pos-
sibilidade de fazer uma excursão opcional de 
ônibus até Abu Simbel para visitar os impres-
sionantes templos de Ramsés II e Nefertari, res-
gatados das profundezas do Nilo, visita da Alta 
represa de Aswan.

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

Dia 6º (Seg): Em cruzeiro: Luxor / Cairo 
(MP)
Após o café da manhã, visita do Templo de Luxor, 
dedicado ao deus Amónra, onde fica a Avenida 

das Esfinges, o Obelisco, as estátuas de Ramsés 
II e Naos. Visita ao Templo de Karnak, onde mais 
de 18.000 estátuas foram descobertas. Opcional-
mente, vamos atravessar para a margem oeste 
do Nilo para visitar o Vale dos Reis e ver as es-
tátuas fabulosas dos Colossos de Memnon e o 
templo de Hatshepsut. (Visita ao Vale dos Reis 
incluído no no Pacote Plus P+). Almoço a bordo. 
Traslado ao aeroporto para embarcar em voo até 
Cairo. (Vôo não incluído). Chegada e traslado ao 
hotel. Acomodação no hotel.

Dia 7º (Ter): Cairo
Café da manhã. Durantes este dia incluímos uma 
visita as mundialmente famosas Pirâmides de 
Gizé e Esfinge, com entrada ao recinto. Opcio-
nalmente sugerimos fazer uma visita ao Museu 
Egípcio, Mesquitas e Cidadela, com almoço. 
(Visita e almoço incluídos no Pacote Plus P+). 
Acomodação no hotel.

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

Dia 8º (Qua): Cairo / Dubai
Café da manhã. Traslado para o aeroporto para 
pegar seu voo para Dubai. (Vôo não incluído) Re-
cepção e assistência no aeroporto no momento 
da chegada e traslado ao hotel. Acomodação e 
restante do dia livre.

Dia 9º (Qui): Dubai (MP)
Café da manhã no hotel. Visite a cidade de meio 

dia, a mais cosmopolita do Golfo Pérsico, onde 
o ultramoderno é misturado com seus encantos 
tradicionais. O passeio começa a partir de Deira 
e passa pelo Souk das Espécies e Souk de Ouro 
e depois segue pela Estrada de Jumeirah pas-
sando pela Mesquita de Jumeirah. Parada para 
tirar fotos no Burj AL ARAB, o único hotel 7 estre-
las do mundo. Continuação para o Palm Jumei-
rah. Breve tempo livre no Dubai Mall, com vista 
para o Burj Khalifa. Possibilidade de entrar op-
cionalmente no interior (Suplemento conforme 
indicado abaixo). Regresso   ao   hotel   e   tarde   
livre.   À noite, embarcaremos em um “Dhow” 
(no trasporte,  a  assistência  em   espanhol   não 
está incluída), tradicional barco de madeira, que 
nos oferece uma vista impressionante do com-
plexo de arranha-céus, enquanto desfrutamos 
de um jantar buffet animada com música. Aco-
modação no hotel.

Dia 10º (Sex): Dubai (MP)
Café  da   manhã   no   hotel.   Manhã   livre para 
descobrir os encantos desta cidade. Na parte 
da tarde, partida para o “safari no  deserto” (No 
transporte, a assistência de língua espanhola 
não está incluída). Saia em veículos 4x4 para “a 
entrada” para o deserto. Tour de aproximada-
mente 2 horas pelas dunas de Al Aweer para uma 
emocionante viagem pelas fantásticas dunas 
altas. Você pode fazer algumas fotos exclusivas 
do pôr do sol do ARABE SUNSET. Quando o sol 
desaparecer, por trás das dunas de areia dou-
rada, iremos para o nosso Campo no Deserto. O 
cheiro de brochette e cordeiro grelhados, as fo-

8 4
o

gueiras, o cheiro das tradicionais TUBULAÇÕES 
DE ÁGUA e os sons relaxantes da MÚSICA 
ÁRABE, convidarão você a uma tarde inesquecí-
vel. Jantar buffet oriental baseado em churrasco 
animado com música. Camelos à sua disposição 
para quem quer curtir uma pequena caminhada 
ou pintar parte do corpo com a Henna. Retorno 
para DUBAI e acomodação no hotel.

Dia 11º (Sáb): Dubai
Café da manhã no hotel e, no momento apro-
priado, traslado ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços. Até uma próxima viagem!

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

Dia 8º (Qua): Cairo / Dubai
Café da manhã. Transfer para o aeroporto para 
pegar seu voo para Dubai. (Vôo não incluído) Re-
cepção e assistência no aeroporto no momento 
da chegada e traslado ao hotel. Acomodação e 
restante do dia livre.

Dia 9º (Qui): Dubai /  Abu  Dhabi  /  
Dubai
Café da manhã e partida para Jebel Ali, a 
maior criação portuária do mundo feita pelo 
homem. Faremos uma parada para tirar fotos 
na Residência JAZIRRA, antiga residência do 
Sheikh Zayed. Admire a terceira maior mes-
quita do mundo, o ZEED JEQUE MISTO, assim 
como seu túmulo, ex-presidente dos EAU e pai 

Saídas 2018 / 2019
CAIRO: QUARTAS-FEIRAS 

2018
Outubro
Novembro
Dezembro

03, 17, 31
14, 28
12, 26*

2019
Enero
Fevereiro
Março
Abril

09, 16, 30
06, 20, 27
13, 27
10*, 24* Saídas Especiais

Aswan
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• Traslados de chegada e saída nos aeroportos 
e cruzeiro.

• 4 dias de cruzeiro pelo Nilo no barco Nile Pre-
mium 5* superior com pensão completa.

• 2 noites de acomodação e café da manha bu-
ffet no Cairo na categoria selecionada.

• Visitas incluidas con guía local según pro-
grama.

• Transporte em microônibus ou ônibus particu-
lar com guia em espanhol.

• 1 Almoço + 1 jantar em Dubai no roteiro de 
12 dias.

• 2 jantares em Dubai no roteiro de 11 dias.
• Guias locais falando espanhol.
• Seguro de assistência em viagem Mapaplus

Serviços IncluídosSIPacote Plus

REFEIÇÕES
• 1 almoço (Cairo)

EXTRAS
• Visita ao museu egípcio e mercado Khan El 

Khalili.
• Visita ao Vale dos Reis em Luxor

200 €
INCLUI 2 EXTRAS E 1 REFEIÇÃO

EGITO

Cairo

Aswan

Luxor
Edfu

• Gorjeta no cruzeiro pelo Nilo aproximada-
mente 35 € pagamento direto no cruzeiro.

• Voos domésticos Cairo / Aswan e Luxor / 
Cairo 250 € neto / pax

• Bebidas e outros extras não especificados 
no roteiro 

O Tour não incluiNO

Suplementos

Entrada al Burj Khalifa, por pessoa NETO 60€
Tentaremos deixar os pax no Burj Khalifa ao final da visita 
da cidade, sempre que possível e depois ao regresso ao 
hotel é por sua conta, não estão incluídos os traslados.
VISTO, por pessoa NETO €90
Caso a viagem seja cancelada depois que o visto for 
concedido, o gasto será de 100% e ainda é cobrado 
por parte da imigração local mais 225€ por este can-
celamento

€

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

da nação. Continue até a Ponte de Al Mata, 
passando por uma das áreas mais ricas de 
Abu Dhabi, a ÁREA DE MINISTROS, com vilas 
deslumbrantes. Chegaremos à mais bela rua, 
a CORNICHE, que é comparada a Manhatten, 
em Nova York. Almoço em restaurante local. 
Pare para tirar fotos no EMIRATES PALACE 
HOTEL. O hotel tem seu próprio porto e heli-
porto. Segundo o New York Times, o Emirates 
Palace foi reconhecido como o hotel mais caro 
já construído. O passeio continua até a ÁREA 
AL BATEEN, onde os palácios da família real 
estão localizados. Eles terão um tempo livre 
curto para fazer compras em um dos maiores 
centros comerciais, o MARINA MALL. Retorno 
ao hotel e acomodação.

Dia 10º (Sex): Dubai (MP)
Café da manhã no hotel. Manhã livre para des-
cobrir inesquecível. Desfrutaremos de um jantar 
com música. Camelos à sua disposição para 
quem quer curtir uma pequena caminhada ou 
pintar parte do corpo com a Henna. Retorno 
para DUBAI e acomodação no hotel.

Dia 11º (Sáb): Dubai (MP)
Café da manhã no hotel. Visite a cidade de Dubai 
dia inteiro, o mais cosmopolita do Golfo Pérsico, 
onde o ultramoderno é misturado com seus en-
cantos tradicionais. A excursão começa em Deira 
e passará pelo Souk de Espécies e Gold Souk. 
Atravessaremos o Canal e visitaremos o Museu 
de Dubai. Posteriormente, nossa rota continuará 
ao longo da Rodovia Jumeira passando pela 
Mesquita de Jumeirah. Pare para tirar fotos no 
Burj AL ARAB, o único hotel 7 estrelas do mundo. 
Continuação para o Palm Jumeirah. O Tour conti-
nua com uma experiência única de compras em 
um Dubai Mall com vista para o Burj Khalifa (o 
prédio mais alto do mundo, com 828 metros). 
Possibilidade de entrar opcionalmente no in-
terior (Suplemento conforme indicado abaixo). 
Retorno ao hotel e acomodação.

Dia 12º (Dom): Dubai
Café da manhã no hotel e, no momento apro-
priado, traslado ao aeroporto. Fim dos nossos ser-
viços. Até possível e após o retorno ao hotel por 
conta própria, os traslados não estão incluídos.

Cidade Opção A 4* Opção B 5*

Cairo Barceló Pyramids 4* Conrad 5*

Dubai Holiday Inn Al Barsha 4* 
/ Somewhere Tecom*

Crown Plaza Sheikh 
Zayed / Asiana Hotel

Hotéis previstos ou similares

Dubai

EMIRATOS
ÁRABES

Abu Dhabi

Sharjah
Dubai

EMIRATOS
ÁRABES

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

Dubai

Preço por pessoa em € em acomodação dupla

Tour Cat. 03 al 31 Ocutubro 07 Nov. al 27 Março 2019
(Exceto 26 de Dezembro) 26 Dic. / 10 Abr. / 24 Abr. Supl.

Indv.

Tour 10 dias Egipto Ramses e Dubai
A 4* 875 940 1.350 575

B 5* 1.050 1.095 1.625 740

Tour 12 dias Egipto Ramses e Dubai
A 4* 1.070 1.125 1.595 660

B 5* 1.315 1.375 1.950 850

€

Dubai
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Dia 1º (X): América / El Cairo
Saída em voo internacional com destino à Cairo 

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

Dia 3º (Sex): Cairo / Aswan / Cruzeiro 
pelo Nilo
 (MP) Café da manhã e traslado ao aeroporto 
para pegar o avião para Aswan. (Vôo não in-
cluído) Chegada e traslado ao navio. Acomo-
dação no barco em cabines. Jantar e noite a 
bordo.

Dia 4º (Sáb): Em cruzeiro: Aswan (PC)
Pensão completa e acomodação a bordo. Pos-
sibilidade de fazer uma excursão opcional de 
ônibus até Abu Simbel para visitar os impres-
sionantes templos de Ramsés II e Nefertari, res-
gatados das profundezas do Nilo, visita da Alta 
represa de Aswan.

Dia 5º (Dom): En cruzeiro: Kom Ombo 
/ Edfu (PC) 
Visita do templo Kom Ombo, situado em 
uma plataforma rochosa em uma pequena 
curva do Nilo. Chegada à Edfú. Visita do 
templo mais bem conservado do Egito, de-
dicado ao deus Hórus. Pensão completa a 
bordo.

Dia 6º (Seg): Em cruzeiro: Luxor / Cairo 
(MP)
Após o café da manhã, visita do Templo de Luxor, 
dedicado ao deus Amónra, onde fica a Avenida 
das Esfinges, o Obelisco, as estátuas de Ramsés 
II e Naos. Visita ao Templo de Karnak, onde mais 
de 18.000 estátuas foram descobertas. Opcional-
mente, vamos atravessar para a margem oeste 
do Nilo para visitar o Vale dos Reis e ver as es-
tátuas fabulosas dos Colossos de Memnon e o 
templo de Hatshepsut. (Visita ao Vale dos Reis 
incluído no no Pacote Plus P+). Almoço a bordo. 
Traslado ao aeroporto para embarcar em voo até 
Cairo. (Vôo não incluído). Chegada e traslado ao 
hotel. Acomodação no hotel.

Dia 7º (Ter): Cairo
Café da manhã. Durantes este dia incluímos uma 
visita as mundialmente famosas Pirâmides de 
Gizé e Esfinge, com entrada ao recinto. Opcio-
nalmente sugerimos fazer uma visita ao Museu 
Egípcio, Mesquitas e Cidadela, com almoço. 
(Visita e almoço incluídos no Pacote Plus P+). 
Acomodação no hotel.

Dia 8º (Qua): Cairo
Café da manhã. Dia livre. Pela manhã visita da 
Mesquita e do bairro de Copto (Visita incluída 
no Pacote Plus P+). Tarde livre com possibilidade 
de visita opcional às pirâmides de Memphis e 
Sakkara. Acomodação no hotel.

Dia 9º (Qui): Cairo / Amã (MP)
Café da manhã. Tempo livre e em horário apro-
priado, traslado ao aeroporto para sairmos com 
destino a Amã (vôo não incluído). Chegada e 
traslado ao hotel. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 10º (Sex): Amã/ Madaba / Monte 
Nebo / Shobak / Petra (MP)
Café da manhã e saída para Madaba. Chegada 
e visita da igreja de San Jorge, com seu famoso 
mosaico que representa todos os territórios bí-
blicos. Continue até o Monte Nebo, de cujo topo 
Moisés viu a terra prometida. Visita da coleção 
de mosaicos. Traslado para a visita do Castelo de 
Shobak denominada em alguma ocasião como 
“Mont Real”, Shobak data do mesmo período 
turbulento que Karak. Está aninhado no lader a 
de uma montanha, em uma área larga de árvores 
de fruto. O exterior do Castelo de Shobak é im-
pressionante, com uma porta imponente e uma 
parede tripla em volta. Apesar das precauções 
tomadas por seu construtor, a fortaleza caiu 
nas mãos de Saladino apenas 75 anos após sua 
construção. As inscrições de seus orgulhosos su-
cessores aparecem nas paredes do castelo. Con-
tinuação para Petra. Chegada em Petra. Jantar e 
acomodação no hotel.

Dia 11º (Sáb): Petra (MP)
Café da manhã. Um dia dedicado inteiramente à 
visita de Petra, conhecida como a “cidade rosa”, 

Pacote Plus

REFEIÇÕES
• 1 almoço (El Cairo)

EXTRAS
• Visita ao Museu Egípcio e Mercado Khan El

• Khalili
•  Visita ao Vale dos Reis em Luxor
• Visita a Mezquita
• Visita ao Bairro Copto

250$
INCLUI 4 EXTRAS E 1 ALMOÇO

Suplementos

Visita opcional a Memphis e Sakkara no 8º dia do tour: Por pessoa, 70€

$

onde há mais de 2.000 anos os na bateu loca-
lizaram a capital de seu império por 500 anos, 
esculpindo templos e túmulos admiráveis nas 
montanhas rosa e usando sistemas agrícolas 
avançados e condução de água. A rota começa 
com o Túmulo dos Obeliscos, continuando ao 
longo do Siq, um cânion de mais de 1 km de 
extensão, atrás do qual o Tesouro é descoberto, 
um túmulo colossal decorado com colunas e es-
culturas de refinamento e beleza incomparáveis. 
Continue até a rua das fachadas e do teatro para 
se aproximar dos 850 degraus que nos levarão 
ao imponente Mosteiro “El Deir”. Jantar e aco-
modação no hotel.

Dia 12º (D): Petra / Pequena Petra (Little 
Petra) / Wadi Rum (2hr 4x4) / Aeroporto 
de Amã
Café da manhã. Visita da Pequena Petra (Little 
Petra) que foi habitada pelos nabateus e tem 
muitos túmulos, recipientes de água e leitos de 
rios, por um estreito caminho, seguiremos até 
o interior de Siq Al Bared. Saída até Wadi Rum. 
Excursão ao deserto de Wadi Rum e passeio 
em veículos 4x4. Entraremos nas areias rosadas 
deste deserto, que tem um encanto especial 
proporcionado pelas rochas graníticas que a na-
tureza moldou com formas caprichosas. No final 
da visita, traslado ao aeroporto de Amã e partida 
em voo de volta para a cidade de origem. (O vôo 
de saída deve ser a partir das 21:00 horas)

Petra

A partir de 1.195 €
+ 1012 Dias 

Visitando:    Cairo / Aswan / Kom Ombo / Edfu / Luxor / Amã / Madaba / Monte Nebo / Shobak / Petra / Pequena Petra (Little 
Petra) / Wadi Rum

Egito e Jordânia Espetacular
9 4

o

Saídas 2018 / 2019 
A EL CAIRO: QUARTAS-FEIRAS  
2018-2019
De 03 de Outubro de 2018 a 24 de Abril de 2019

Ciudad Opción A 4* Opción B 5*

Cairo Barceló Pyramids Conrad 

Cruzeiro Nile Premium Nile Premium

Amman Days inn / Rojina Regency

Petra Petra Panorama Movenpick Nabatean Castle / Old Village 

Hoteles previstos o similares

Preço por pessoa em € em acomodação dupla 

Tour Cat. Saídas 03/Out a 31/Out Saídas 07/Nov/2018 a 06/Mar/2019 
(Exceto Natal e Semana Santa) Saídas 13/Mar a 24/Abr 2019 Saídas Natal: 19/Dez a 10/Jan

e Semana Santa: 17 a 24 Abr
Supl.
Indv.

Tour 12 dias
Egito e Jordânia en Oferta

A 4* 1.195 1.250 1.275 1.525 550

B 5* 1.495 1.450 1.575 1.925 725

$€
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• Traslados de chegada e saída.
• Acomodação e café da manhã buffet nos hotéis da categoria selecionada.
• 3 jantares durante o circuito pela Jordânia, segundo itinerário.
• 4 dias de cruzeiro pelo Nilo no barco Nile Premium 5* superior em regime de Pensão Completa.
• Transporte em microônibus ou ônibus particular com guia em espanhol.
• Visitas e entradas conforme mencionadas no itinerário.
• Excursão em veículo 4x4 pelo Deserto de Wadi Rum
• Visita de Petra a cavalo
• Seguro de Assistência Mapaplus

Serviços IncluídosSI

EGIPTO

JORDANIA
El Cairo

Amman

PetraAswan

Luxor
Edfu

• Gorjeta no cruzeiro pelo Nilo aproximadamente 35 € pagamento direto no cruzeiro.
• Passagens aéreas domésticas Cairo / Aswan; Luxor / Cairo e Cairo / Amman. Suplemento 475 € 

neto por pessoa
• Bebidas e outros extras não mencionados no itinerário

Não incluiNO

Dubai

• Acomodação com banheiro privativo.
• Café da manhã buffet durante todo o circuito. Dois jantares, conforme mencionado no itinerário.
• Traslados de chegada e saída no aeroporto. Em alguns casos, dependendo da disponibilidade, 

pode ser feito em inglês.
• Visitas e excursões mencionadas no itinerário.
• Guías locais falando espanhol.
• Seguro de Asistencia Mapaplus

Serviços IncluídosSI

• Voos de chegada e saída em Dubai.
• Qualquer comida ou visita não mencionada no itinerário.
• Bebidas e outros extras não mencionados no itinerário.

Não incluiNO

A partir de 375 €
4 Dias
Extensão a Dubai

Ciudad Categoría “A” Categoría “B”

Dubai Somewhere Tecom / Holiday Inn Al Barsha 4* Crowne Plaza Sheikh Zayed / Asiana 5*

Hotéis previstos ou similares

Preço por pessoa em € em acomodação dupla

Tour Cat. Toda a temporada menos nos Feriados Supl. Indv. Suplemento Feriados: 14-18 Out // 11-16 Nov // 25-30 Nov // 29 Dez-03 Jan // 27 Jan-02 Fev // 
18-23 Fev //12-17 Mar // 15-22 Abr

Extensión a Dubai
A 4* 375 225 175
B 5* 450 300 200

$

Dia 1º Dubai
Chegada e assistência no aeroporto e traslado 
ao hotel. Acomodação no hotel.

Dia 2º Dubai (MP)
Café da manhã no hotel. Visita da cidade de meio 
dia, a mais cosmopolita do Golfo Pérsico, onde 
o ultramoderno é misturado com seus encantos 
tradicionais. O passeio começa a partir de Deira 
e passa pelo Souk das Espécies e Souk de Ouro 
e depois segue pela Carretera de Jumeirah pas-
sando pela Mesquita de Jumeirah. Parada para 
tirar fotos no Burj AL ARAB, o único hotel 7 estre-
las do mundo. Continuação para o Palm Jumeirah. 
Breve tempo livre no Dubai Mall, com vista para 
o Burj Khalifa. Possibilidade de entrar opcional-
mente no interior (Suplemento conforme indicado 
abaixo). Regresso ao hotel e tarde livre. À noite, 
embarcaremos em um “Dhow” (no trasporte, a 
assistência em espanhol não está incluída), tradi-
cional barco de madeira, que nos oferece uma vista 

impressionante do complexo de arranha-céus, en-
quanto desfrutamos de um jantar buffet animada 
com música. Acomodação no hotel.

Dia 3º Dubai (MP)
Café da manhã no hotel. Manhã livre para desco-
brir os encantos desta cidade. Na parte da tarde, 
partida para o “safari no deserto” (No transporte, 
a assistência de língua espanhola não está in-
cluída). Saia em veículos 4x4 para “a entrada” 
para o deserto. Tour de aproximadamente 2 horas 
pelas dunas de Al Aweer para uma emocionante 
viagem pelas fantásticas dunas. Quando o sol 
desaparecer, por trás das dunas de areia dourada, 
iremos para o nosso Campo no Deserto. Desfru-
taremos de um jantar com música. Retorno para 
Dubai e acomodação no hotel.

Dia 4º Dubai
Café da manhã no hotel e, no momento apro-
priado, traslado ao aeroporto.

Saídas 2018 / 2019 
A DUBAI: DOMINGOS  
2018-2019
De 14 de Outubro de 2018 a 05 de Maio de 2019

Suplementos

Entrada para Burj Khalifa, por pessoa Neto 60 €
Uma tentativa será feita para deixar o pax no Burj Khalifa no final da visita à cidade, sempre que possível e após o re-
torno ao hotel fica por conta própria, os traslados não estão incluídos

VISTO, por pessoa NETO 90 €
VISA multiple NETO 225 €
Caso a viagem seja cancelada depois que o visto for concedido, o gasto será de 100% e ainda é cobrado por parte da 
imigração loca mais 225 € por este cancelamento.

$
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A partir de 2.725 €
+ 18

19 Dias 
Visitando:   Cairo / Aswan / Kom Ombo / Edfu / Luxor / Tel Aviv / Jerusalém / Belém / Vale do Jordão / Safed / Galiléia / Nazaré / Tiberíades / Acre / Haifa / Cesareia / Jaffa/ 

Tel Aviv / Amã / Madaba / Monte Nebo / Shobak / Petra

Egito, Terra Santa e Jordânia
Espetacular

Dia 1º (Qua): Brasil/ Cairo
Saída em voo internacional com destino a Cairo.  

Dia 2º (Qui): Cairo
Chegada ao aeroporto, traslado e acomodação 
no hotel.

Dia 3º (Sex): Cairo / Aswan / Cruzeiro 
pelo Nilo (MP)
Café da manhã e traslado ao aeroporto para 
pegar o avião para Aswan. (Vôo não incluído) 
Chegada e traslado ao navio. Acomodação no 
barco em cabines. Jantar e noite a bordo.

Dia 4º (Sáb):  Em  cruzeiro:  Aswan  (PC)  
Pensão completa e acomodação a bordo. Pos-
sibilidade de fazer uma excursão opcional de 
ônibus até Abu Simbel para visitar os impres-
sionantes templos de Ramsés II e Nefertari, res-
gatados das profundezas do Nilo, visita da Alta 
represa de Aswan.

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

Dia 6º (Seg): Em cruzeiro: Luxor / Cairo 
(MP) 
Após o café da manhã, visita do Templo de Luxor, 
dedicado ao deus Amónra, onde fica a Avenida 
das Esfinges, o Obelisco, as estátuas de Ramsés 
II e Naos. Visita ao Templo de Karnak, onde mais 

de 18.000 estátuas foram descobertas. Opcional-
mente, vamos atravessar para a margem oeste 
do Nilo para visitar o Vale dos Reis e ver as es-
tátuas fabulosas dos Colossos de Memnon e o 
templo de Hatshepsut. (Visita ao Vale dos Reis 
incluído no no Pacote Plus P+). Almoço a bordo. 
Traslado ao aeroporto para embarcar em voo até 
Cairo. (Vôo não incluído). Chegada e traslado ao 
hotel. Acomodação no hotel.

Dia 7º (Ter): Cairo
Café da manhã. Durantes este dia incluímos uma 
visita as mundialmente famosas Pirâmides de 
Gizé e Esfinge, com entrada ao recinto. Opcio-
nalmente sugerimos fazer uma visita ao Museu 
Egípcio, Mesquitas e Cidadela, com almoço. 
(Visita e almoço incluídos no Pacote Plus P+). 
Acomodação no hotel.

Dia 8º (Qua): Cairo / Tel Aviv / Jerusalém
Café da manhã. Tempo livre e no momento apro-
priado, traslado ao aeroporto de Tel Aviv para 
embarque com destino a Jerusalém (vôo não 
incluído). Chegada e traslado ao hotel. Acomo-
dação.

Dia 9º (Qui): Jesusalém (Dia Livre)
Café da manhã. Excursão opcional a Massada e 
Mar Morto. Acomodação em Jerusalém.

Dia 10º (Sex): Jerusalém (Cidade Nova) 
– Belém – Jerusalém
Café da manhã. Saída a Cidade Nova de Jeru-
salém. Visita do Santuário do Livro no Museu de 
Israel, onde estão expostos os manuscritos do 
Mar Morto e o modelo que representa a cidade 

de Jerusalém nos tempos de Jesus. Vista da 
Universidade Hebreia de Jerusalém seguindo 
viagem até Ein Karem, pitoresco bairro da pe-
riferia de Jerusalém para visitar o Santuário de 
São João Batista. Continuaremos até o Memo-
rial Yad Vashem, monumento em memória dos 
6 milhões de judeus vítimas do Holocausto. Pela 
tarde continuaremos viagem até Belém. Visita da 
Igreja da Natividade e a Gruta do Nascimento e 
também as Capelas de São Jerônimo. Regresso 
à Jerusalém. Acomodação no hotel.

Dia 11º (Sáb): Jerusalém (Cidade Antiga) 
Café da manhã. Saída via Monte Scopus até o 
Monte dos Olivos. Panorama da cidade Santa 
amuralhada. Continuação até Getsemani e Ba-
sílica da Agonia. Em seguida o Muro Ocidental 
(Muro das Lamentações), via Dolorosa e a Igreja 
do Santo Sepulcro. Seguimos viagem até o 
Monte Sião para visitar a tumba do Rei David, o 
Cenáculo e a Abadia da Dormição. Acomodação 
no hotel.

Dia 12º (Dom): Jerusalém / Vale Do Jor-
dão /Safed / Galiléia
Café da manhã. Saída de Jerusalém via Deserto 
da Judéia, cercando a cidade de Jericó po-
dendo apreciar durante o caminho o Monte das 
Tentações. Viajaremos pelo Vale do Jordão até 
Beit Shean. Visita das escavações. Continuamos 
até Yardenit (lugar do batismo), as margens do 
rio Jordão. Seguiremos nosso passeio até Golán 
com destino a Safed, cidade da Cabala com vi-
sita das antigas sinagogas e a Colônia dos Ar-
tistas. Jantar e acomodação no hotel na Galiléia 
(Hotel ou Kibutz).

11 4
o

Dia 13º (Seg): Galiléia / Nazaré / Tibe-
ríades (MP)
Café da manhã. Saída via Canais de Galiléia 
até Nazaré para visitar a Basílica da Anun-
ciação e também a carpintaria de São José. 
Continuamos em rota até Tabgha, lugar da 
multiplicação dos pães e peixes, em seguida 
a Capernahum, o ministério mais importante 
dos últimos quatro anos de Jesus, visita das 
ruinas de uma antiga sinagoga do segundo sé-
culo. Seguiremos rumo a cidade de Tiberíades. 
Breve visita a Fábrica de Diamantes, segunda 
maior indústria de importância do país. Jantar 
e acomodação no hotel na Galiléia (Hotel ou 
Kibutz).

Dia 14º (Ter): Tiberíades / Acre / Haifa / 
Cesareia / Jaffa / Tel Aviv
Café da manhã. Saída até Acre para visitar a 
cidade fortificada dos Cruzados, onde pode-
remos apreciar as muralhas da antiga cidade. 
Continuaremos com um tour pela cidade de 
Haifa localizada ao lado do Monte Carmelo, 
onde você poderá desfrutar da bela vista do 
Templo Bahai e seus jardins persas. Partida para 
Cesareia, cidade romana da época do Rei Hero-
des, famosa Continue até a rua das fachadas e 
do teatro para se por sua grande arquitetura e 
seu porto, cuja sua aproximar dos 850 degraus 
que nos levarão ao importância perdurou até 
a época das cruzadas. imponente Mosteiro “El 
Deir”. Jantar e acomodação no Visita do tea-
tro romano, cidade cruzada e aqueduto. hotel. 
Continuação até Tel Aviv pela estrada costeira. 
Breve visita de Jaffa e Tel Aviv. Acomodação em 
Tel Aviv.

Kom Ombo

Saídas 2018 / 2019 
ISTAMBUL: QUARTAS-FEIRAS  
2018
Outubro
Novembro
Dezembro

10 ,24 
07, 21, 28
05, 26

2019
Janeiro 
Fevereiro

09, 30
13

Saídas Especiais
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• Traslados de chegada e saída.
• Acomodação e café da manhã buffet nos hotés da categoria selecionada.
• 5 jantares durante a viagem pela Terra Santa e Jordania, conforme itinerário.
• A meia pensão do suplemento correspondente inclui sempre os jantares da TERRA SANTA (Não 

no Cairo), exceto no primeiro dia de hospedagem.
• 4 dias de cruzeiro pelo Nilo no barco Nile Premium 5* superior en Pensão Completa.
• Transporte durante todo o roteiro com guia acompanhante falando espanhol.
• Visitas e entradas mencionadas no itinerário.
• Passeio de cavalo em Petra.
• Passeio de 2 horas em veículos 4x4 em Wadi Rum.
• Seguro de Asistencia Mapaplus

Serviços IncluídosSI

Pacote Plus

REFEIÇÕES
• 1 almoço (Cairo

EXTRAS
• Visita ao Museu Egípcio e Mercado Khan El 

Khalili
• Visita ao Vale dos Reis em Luxor 

200$
INCLUI 2 EXTRAS E 1 ALMOÇO NO EGITO

• Gorjeta no cruzeiro pelo Nilo aproximadamente 35 € , pagamento direto no cruzeiro.
• Passagens aéreas domésticas Cairo / Aswan; Luxor / Cairo e Cairo / Tel Aviv. Suplemento 615 € 

neto/pax
• Bebidas e outros extras não mencionados 

Não incluiNO

Excursão Opcional a Massai Mara e Mar Morto

130 $ por pessoa

$

Tel Aviv

Dia 15º (Qua): Tel Aviv
Café da manhã. Dia livre. Acomodação no hotel.

Dia 16º (Qui): Tel Aviv / Amã (MP)
Café da manhã. Tempo livre e no momento apro-
priado saída até a fronteira da Ponte Allemby 
para atravessarmos até a Jordânia. Traslado ao 
hotel. Jantar e acomodação.

Dia 17º (Sex): Amã / Madaba / Monte 
Nebo / Shobak / Petra (MP)
Café da manhã e saída para a cidade de Ma-
daba. Chegada e visita da igreja de San Jorge, 
com seu famoso mosaico que representa todos 
os territórios bíblicos. Continuaremos até o 
Monte Nebo, de cujo topo Moisés viu a terra 
prometida. Visita da coleção de mosaicos. Logo 
após visita do Castelo de Shobak denominada 
em alguma ocasião como “Mont Real”. Está 
aninhado no lader a de uma montanha, em uma 
área larga de árvores de fruto. O exterior do Cas-
telo de Shobak é impressionante, com uma porta 
imponente e uma parede tripla em volta. Apesar 
das precauções tomadas por seu construtor, a 
fortaleza caiu nas mãos de Saladino apenas 75 
anos após sua construção. As inscrições de seus 
orgulhosos sucessores aparecem nas paredes do 
castelo. Continuação até acidade de Petra. Che-
gada em Petra. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 18º (Sáb): Petra (MP)
Café da manhã. Um dia dedicado inteiramente 

à visita de Petra, conhecida como a “cidade 
rosa. A visita começa com a Tumba dos Obe-
liscos, continuando ao longo do Siq, um câ-
nion de mais de 1 km de comprimento, após 
o qual o Tesoro é descoberto, um túmulo 
colossal decorado com colunas e esculturas 
de um requinte e beleza incomparáveis. Con-
tinue até a rua das fachadas e do teatro para 
se aproximar dos 850 degraus que nos levarão 
ao imponente Mosteiro “El Deir”. Jantar e aco-
modação no hotel.

Dia 19º (Dom): Petra / Pequena Petra 
(Li-ttle Petra) / Wadi Rum (2hr 4x4) / Ae-
roporto de Amã
Café da manhã. Visitar a Pequena Petra (Little-
Petra), quefoi habitada pelos nabateus e tem 
muitos túmulos, recipientes de água e canais, 
possui um pequeno caminho que leva a al-
gumas áreas interiores, Siq Al Bared, a escala 
desta área e o fato de que é a continuação 
de Petra, deu-lhe o nome de Pequena Petra. 
Partida para o Wadi Rum. Excursão ao deserto 
de Wadi Rum e passeio em veículos 4x4. En-
traremos nas areias rosadas deste deserto, que 
tem um charme especial proporcionado pelos 
maciços de granito que a natureza modelou 
com formas caprichosas. No final da visita, tras-
lado ao aeroporto de Amã e partida em voo 
de volta para a cidade de origem. (O VOO DE 
RETORNO DEVERÁ SER A PARTIR DAS 21:00 
HORAS)

Ciudad Opción A 4* Opción B 5*

Cairo Barceló Pyramids Conrad

Cruzeiro Nile Premium Nile Premium

Jerusalém Jerusalén Gate / Jerusalén Gold Prima Park / Rimonin Jerusalén

Galileia Kibbutz Hotel Kibbutz Hotel

Tiberíades Prima Too / Prima Galil / Arcadia Royal Plaza / Golan

Tel Aviv Sea Net / Deborah Grand Beach / Mercure

Amã Days inn / Rojina Regency

Petra Petra Panorama Movenpick Nabatean Castle / Old Village

Hotéis previstos ou similares

Preço por pessoa em € em acomodação dupla

Tour Cat. Temporada A Temporada B Saída 26/Dez Temporada C Supl. Indv. Supl. Meia Pensão 
Israel (6 jantares)

Tour 19 días
Egipto y Jordania en Oferta

A 4* 2.725 2.795 3.050 2.690 1.375 100

B 5* 3.150 3.095 3.425 2.990 1.550 100

$

El Cairo

Aswan

Luxor
Edfu

Tel Aviv

Jerusalen

Galilea

Amman

Petra

JORDANIA

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

Dia 2º (Qua): Istambul
Chegada ao aeroporto, traslado e acomodação 
no hotel.

Dia 3º (Qui): Istambul / Ankara / Capa-
dócia (PC)
Café da manhã e saída até a Capadócia. (Como 
vamos sair dos hotéis muito cedo, vamos pre-
parar uma caixa de café da manhã para você). 
Chegada a Ancara e almoço em um restaurante 
local. Visitas ao Anitkabir (Mausoléu de Ataturk) 
e ao Museu das Civilizações da Anatólia. Após 
a caminhada, saída para a Capadócia e traslado 
ao hotel, jantar e acomodaç.ão. Possibilidade de 
fazer este trecho de avião *. Veja o suplemento. 
Visitas opcionais na Capadócia: A possibilidade 
de fazer uma excursão opcional em um balão de 
ar quente ao amanhecer, ou participar de um 
show de dança folclórica, em uma caverna típica 
com bebidas regionais ilimitadas. Você também 
pode fazer uma noite turca na Capadócia.

Dia 4º (Sex): Capadócia (PC)
Visita a esta fantástica região, a sua paisagem fas-
cinante e original, formada pela lava lançada pelos 
Vulcões Erciyes e Hasan há 3 milhões de anos. Par-
tida para visitar os numerosos mosteiros e capelas 
do vale de Göreme, escavadas nas rochas e deco-
radas com frescura. Continuaremos com a visita dos 
vales de Avcilar e Güvercinlik; que tem uma paisa-
gem espetacular das “Chaminés das Fadas” e da 
aldeia troglodita de Uchisar, com sua paisagem e 
sua fortaleza da época, escavadas na rocha. Almoço 
em restaurante local. À tarde, visite a cidade subte-
rrânea de Ozkonak construída pelas comunidades 
cristãs para se proteger dos ataques árabes. A visita 
da Capadócia para também dar a oportunidade de 
visitá- los oficinas típicas de tapetes e pedras (onix e 

turquesa). Jantar e acomodação no hotel.

Dia 5º (Sáb): Capadócia / Konya / Pa-
mukkale (PC)
Café da manhã no hotel e saída para Konya. Visita 
a caminho de um Kervansaray (pousada medieval 
típica da rota da seda). Visitaremos o Mosteiro 
dos Dervixes Dançantes, fundado por Mevlana. 
Almoço em restaurante local. Continue até Pa-
mukkale, maravilha natural de cachoeiras gigantes 
brancas, estalactites e piscinas naturais de fontes 
termais. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 6º (Dom): Pamukkale / Éfeso / Ku-
sadası (PC)
Café da manhã no hotel e visita de Pamukkale, 
famosa por suas cachoeiras calcárias petrifica-
das que se formaram devido ao cal da água que 
emana na área. Visita de Hierapolis, tem uma ne-
crópole de mais de 150.000 túmulos. Partida para 
Éfeso, a capital da Ásia Menor na época romana. 
Almoço em restaurante local. Visite os vestígios 
arqueológicos, onde se destacam o templo de 
Adriano e a biblioteca de Celso, com a possibili-
dade de visitar um típico centro de produção de 
peles. Jantar e acomodação no hotel

Dia 7º (Seg): Kusadası / Bursa / Istambul 
(MP)
Café da manhã no hotel e saída para Bursa, a 
primeira capital do Império Otomano. Visita do 
Mausoléu e da Mesquita Verde e da Grande 
Mesquita. Almoço em restaurante local. À tarde, 
saída para Istambul, cruzando o Mar de Mármara 
por balsa. Acomodação no hotel em Istambul. 
Possibilidade de fazer este trecho por avião *. 
Verificar o suplemento.

Dia 8º (Ter): Istambul (AD)
Café da manhã. Visita panorâmica do Corno de 
Ouro com parada na colina de Pierre Loti. Visita 

da Mesquita Nova e do Bazar Egípcio das espe-
ciarias. Tempo livre com possibilidade de almoço 
e excursões opcionais à Mezquita Azul, Palácio 
Topkapi e pista de corridas (Almoço e visita incluí-
dos no Pacote Plus P +). Acomodação no hotel.

Dia 9º (Qua): Istambul
Café da manhã. Tempo livre para fazer excursão 
opcional para o Bósforo e Santa Sofia (Visita in-
cluída no Pacote Plus P +.) Acomodação no hotel.

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

Dia 10º (Qui): Istambul / Dubai
Café da manhã. Transfer para o aeroporto para 
pegar seu vôo para Dubai. (Vôo não incluso) Re-
cepção e assistência no aeroporto no momento 
da chegada e traslado ao hotel. Acomodação e 
restante do dia livre.

Dia 11º (Sex): Dubai (MP)
Café da manhã no hotel. Manhã livre para des-
cobrir os encantos desta cidade. À tarde, partida 
para o “safári no deserto” (No transporte, a as-
sistência de língua espanhola não está incluída). 
Saida em veículos 4x4 para “a entrada” para o 
deserto. Tour de aproximadamente 2 horas pelas 
dunas de Al Aweer para uma emocionante viagem 
pelas fantásticas dunas. Você pode fazer algumas 
fotos exclusivas do pôr do sol do ARABE SUNSET. 
Quando o sol desaparecer, por trás das dunas de 
areia dourada, iremos para o nosso Campo no 
Deserto. O cheiro de brochette e cordeiro grelha-
dos frescos, as fogueiras, o cheiro das tradicionais 
TUBULAÇÕES DE ÁGUA e os sons relaxantes da 
MÚSICA ARABE, o convidarão para uma tarde 
inesquecível. Jantar buffet oriental com música. 
Camelos à sua disposição para quem quer curtir 
uma pequena caminhada ou pintar parte do corpo 
com a Henna. Retorno para DUBAI e acomodação

A partir de 925 €
+ 913 ou 14 Dias

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

Turquia Mágica e Dubai 

Saídas 2018 / 2019 
DE ISTAMBUL: : TERÇAS-FEIRAS

11

Dia 12º (Sáb): Dubai (MP)
Café da manhã no hotel e acomodação. Visita 
de meio-dia da cidade, a mais cosmopolita 
do Golfo Pérsico onde o moderno se mistura 
com o tradicional. O tour começa desde Deira 
e passa pelo Zoco das Espécies e o Zoco de 
Ouro. Posteriormente nossa viagem continuará 
pela rodovia de Jumeirah passando pela Mes-
quita. Parada para realizar foto no Burj Al Arab, 
o único hotel 7 estrelas do mundo. Continuação 
a Palmeira Jumeirah. Breve tempo livre no Cen-
tro Comercial de Dubai com visitas ao Burj do 
centro de Dubai e foi estabelecido como o cen-
tro cultural do Oriente Médio. Nosso passeio 
começa na Rotonda Monumental da Cultura, 
iremos para Corniche, com o Zoco de ouro de 
Al Majara e no coração do distrito do patrimô-
nio, onde encontra-se a Câmara Al Noboodah 
e o zoco Al Asa, que dá uma ideia de como 
se vivia antigamente. O tour terminar no zoco 
Central, com sua típica arquitetura Árabe e 
grande variedade de produtos, como tapetes, 
antiguidades e objetos curiosos. Regresso a 
Dubai e tarde livre. A noite embarcaremos no 
“Dhow” (no transporte, não se inclui assistência 
de língua espanhola), tradicional barco de ma-
deira que nos oferece uma impressionante vista 
onde desfrutaremos de um jantar com música. 
Acomodação no hotel.

Dia 13º (Dom): Dubai
Café da manhã no hotel e, no momento apro-
priado, traslado ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços. Até uma próxima viagem!

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

Dia 10º (Qui): Istambul / Dubai (AD)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar 
o vôo com destino a Dubai. (Vôo não incluído) Re- 

2018
Outubro
Novembro
Dezembro

09, 23
13, 27
11, 25*

2019
Enero
Fevereiro
Março
Abril

01, 15, 29
12*, 26
12, 26*
09*, 23* Saídas Especiais

Dubai
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• Traslados de chegada e saída nos aeroportos e barco
• 5 dias de circuito com pensão completa na Turquia *
• 2 dias de acomodação e café da manhã em Istambul
• Visitas incluídas con guia local segundo itinerário
• Transporte em micro-ônibus ou carro privativo com guia falando espanhol
• *Para os passageiros com vôos internos opcionais nao será incluído o almoço deste dia nem a visita 

de Ankara e Bursa.
• 2 jantaress em Dubai, no circuito de 13 dias.
• 1 jantar + 1 almoço em Dubai, no circuito de 14 dias
• Guias locais falando espanhol.
• Seguro de Assistência Mapaplus

Serviços IncluídosSI

• Gorjetas na Turquíi
• Excursões opcionais
• Vôo Istambul – Capadócia – 90 € neto/pax
• Vôo Esmirna – Istambul – 90 € neto/pax
• Bebidas durante as refeições e outros extras não mencionados no itinerário

Não incluiNO

Pacote Plus

REFEIÇÕES
• 1 almoço

EXTRAS
• Visita a Mézquita Azul, Palácio Topkapi e hi-

pódromo (almoço)
• Visita ao Bósforo e Santa Sofia

210 € INCLUI 2 EXTRAS E 1 REFEIÇÃO

Cidade Opção  A 4* Opção  B 5*

Istambul Blackbird 4* Wyndham Hotel 5* 

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

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

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

Dubai Holiday Inn Al Barsha 4* /
Somewhere Tecom

Crown Plaza Sheikh Zayed / 
Asiana Hotel

Hotéis previstos ou similares

cepção e assitência no aeroporto. Traslado e aco-
modação no hotel. Restante do dia livre.

Dia 11º (Sex): Dubai (MP)
Café da manhã no hotel . Manhã livre para des-
cobrir os encantos desta cidade. Pela tarde fare-
mos um “Safari no Deserto” Por la tarde salida al 
“safari del desierto” (No transporte a assistência 
de língua espanhola não está incluída). Saia em 
veículos 4x4 para “a entrada” para o deserto. 
Tour de aproximadamente 2 horas pelas dunas 
de Al Aweer para uma emocionante viagem 
pelas fantásticas dunas. Quando o sol desapare-
cer, por trás das dunas de areia dourada, iremos 
para o nosso Campo no Deserto. Desfrutaremos 
de um jantar com música. Retorno para Dubai e 
acomodação no hotel.

Dia 12º (Sáb): Dubai (AD)
Café da manhã. Visita da cidade de Dubai de dia 
completo, a mais cosmopolita do Golfo Pérsico 
onde o ultramoderno se mistura com os encan-
tos tradicionais. O tour começa desde Deira, 
passando pelo Zoco das especiarias e o Zoco 
de Ouro. Atravessaremos o canal e visitaremos 
o Museu de Dubai. Posteriormente nossa rota 
continuará pela rodovia de Jumeirah passando 
pela mesquita. Parada para tirar fotos no Burj 
AL ARAB, o único hotel 7 estrelas do mundo. 
Continuação a Palmeira Jumeirah. O tour con-
tinua com uma experiência única de compras 

Suplementos

Entrada para Burj Khalifa, por pessoa Neto 60 €
Uma tentativa será feita para deixar o pax no Burj
Khalifa no final da visita à cidade, sempre que possível
e após o retorno ao hotel por conta própria, os
traslados não estão incluídos.

VISTO, por pessoa Neto 90 €
O visto tem 100% das despesas uma vez emitidas e no caso 
de cancelar a reserva terá um custo adicional de 225 € para 
o cancelamento do visto pela imigração

€

• *** O hotel confirmado será informado com uma reserva firme, reservamos a possibilidade de adicionar novos 
hotéis semelhantes ou deixar de confirmar qualquer um dos acima mencionados e um hotel específico não pode 
ser solicitado. No caso de se desejar um determinado hotel e que não possa ser confirmado sob tal contratação, o 
itinerário completo deve ser cotado em privado de acordo com cada caso.

no centro comercial de Dubai com vistas ao Burj 
Khalifa (edifício mais alto de Dubai com 828 me-
tros). Possibilidade de entrarmos em seu interior 
(opcional, suplemento segundo indicado mais 
abaixo). Retorno ao hotel e acomodação.

Dia 13º (Dom): Dubai / Sharjah / Dubai 
(MP)
Café da manhã e saída em excursão para visitar o 
emirado de Sharjah, situado a somente 20 minu-
tos do centro de Dubai e foi estabelecido como 
o centro cultural do Oriente Médio. Nosso pas-
seio começa na Rotonda Monumental da Cultura, 
iremos para CORNICHE, com o Zoco de ouro de 
Al Majara e no coração do distrito do patrimônio, 
onde encontra-se a Câmara Al Noboodah e o 
zoco Al Asa, que dá uma ideia de como se vivia 
antigamente. O tour terminar no zoco Central, 
com sua típica arquitetura Árabe e grande varie-
dade de produtos, como tapetes, antiguidades e 
objetos curiosos. Regresso a Dubai e tarde livre. 
A noite embarcaremos no “Dhow” (no transporte, 
não se inclui assistência de língua espanhola), tra-
dicional barco de madeira que nos oferece uma 
impressionante vista onde desfrutaremos de um 
jantar com música. Acomodação no hotel.

Dia 14º (Seg): Dubai (AD)
Café da manhã no hotel e, no momento apro-
priado, traslado ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços. Até uma próxima viagem!

TURQUIA

Istambul

Ankara

Cappadocia

Konya

Pammukale

Kusadasi

Bursa

Dubai

EMIRATOS
ÁRABES

Abu Dhabi

Sharjah
Dubai

EMIRATOS
ÁRABES

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

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Cat. Saídas Normais  Saídas Especiais Supl.
Indv.

Tour 13 dias
Turquia Mágia e Dubai

A 4* 925 1.225 695

B 5* 1.195 1.525 825

Tour 14 dias
Turquia Mágia e Dubai

A 4* 1.075 1.425 825

B 5* 1.440 1.825 995

€

Istambul
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Dia 1º (Ter): Brasil / Istambul

Dia 2º (Qua): Istambul
Chegada ao aeroporto, traslado e acomodação 
no hotel.

Dia 3º (Qui): Istambul / Ankara / Capa-
dócia (PC)
Café da manhã e saída até a Capadócia. (Como 
vamos sair dos hotéis muito cedo, vamos pre-
parar uma caixa de café da manhã para você). 
Chegada a Ancara e almoço em um restaurante 
local. Visitas ao Anitkabir (Mausoléu de Ata-
turk) e ao Museu das Civilizações da Anatólia. 
Após a caminhada, saída para a Capadócia e 
traslado ao hotel, jantar e acomodaç.ão. Pos-
sibilidade de fazer este trecho de avião *. Veja 
o suplemento. Visitas opcionais na Capadócia: 
A possibilidade de fazer uma excursão opcio-
nal em um balão de ar quente ao amanhecer, 
ou participar de um show de dança folclórica, 
em uma caverna típica com bebidas regionais 
ilimitadas. Você também pode fazer uma noite 
turca na Capadócia.

DIa 4º (Sex): Capadócia (PC)
Visita a esta fantástica região, a sua paisagem 
fascinante e original, formada pela lava lançada 
pelos Vulcões Erciyes e Hasan há 3 milhões de 
anos. Partida para visitar os numerosos mostei-
ros e capelas do vale de Göreme, escavadas nas 
rochas e decoradas com frescura. Continuare-
mos com a visita dos vales de Avcilar e Güver-

cinlik; que tem uma paisagem espetacular das 
“Chaminés das Fadas” e da aldeia Troglodita 
de Uchisar, com sua paisagem e sua fortaleza 
da época, escavadas na rocha. Almoço em res-
taurante local. À tarde, visite a cidade subterrâ-
nea de Ozkonak construída pelas comunidades 
cristãs para se proteger dos ataques árabes. A 
visita da Capadócia para também dar a oportu-
nidade de visitá-los oficinas típicas de tapetes e 
pedras (onix e turquesa). Jantar e acomodação 
no hotel.

Dia 5º (Sáb): Capadócia / Konya / Pa-
mukkale (PC)
Café da manhã no hotel e saída para Konya. 
Visita a caminho de um Kervansaray (pousada 
medieval típica da rota da seda). Visitaremos o 
Mosteiro dos Dervixes Dançantes, fundado por 
Mevlana. Almoço em restaurante local. Continue 
até Pamukkale, maravilha natural de cachoeiras 
gigantes brancas, estalactites e piscinas natu-
rais de fontes termais. Jantar e acomodação no 
hotel.

Dia 6º (Dom): Pamukkale / Éfeso / Ku-
sadası (PC)
Café da manhã no hotel e visita de Pamukkale, 
famosa por suas cachoeiras calcárias petrifica-
das que se formaram devido ao cal da água que 
emana na área. Visita de Hierapolis, tem uma ne-
crópole de mais de 150.000 túmulos. Partida para 
Éfeso, a capital da Ásia Menor na época romana. 
Almoço em restaurante local. Visite os vestígios 

arqueológicos, onde se destacam o templo de 
Adriano e a biblioteca de Celso, com a possibili-
dade de visitar um típico centro de produção de 
peles. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 7º (Seg): Kusadası / Bursa / Istambul 
(MP)
Café da manhã no hotel e saída para Bursa, a 
primeira capital do Império Otomano. Visita do 
Mausoléu e da Mesquita Verde e da Grande 
Mesquita. Almoço em restaurante local. À tarde, 
saída para Istambul, cruzando o Mar de Mármara 
por balsa. Acomodação no hotel em Istambul. 
Possibilidade de fazer este trecho por avião *. 
Verificar o suplemento.

Dia 8º (Ter): Istambul
Café da manhã. Visita panorâmica do Corno de 

Ouro com parada na colina de Pierre Loti. Vi-
sita da Mesquita Nova e do Bazar Egípcio das 
especiarias. Tempo livre com possibilidade de 
almoço e excursões opcionais à Mezquita Azul, 
Palácio Topkapi e pista de corridas (Almoço e vi-
sita incluídos no Pacote Plus P +). Acomodação 
no hotel.

Dia 9º (Qua): Istambul
Café da manhã. Tempo livre para fazer excursão 
opcional para o Bósforo e Santa Sofia (Visita in-
cluída no Pacote Plus P +.) Acomodação no hotel.

Dia 10º (Qui): Istambul / Cairo
Desayuno. No horário programado, traslado ao 
aeroporto para pegarmos o vôo regular. Che-
gada, assistência e traslado ao hotel. Acomo-
dação. (Vôo não incluso)

Estambul

A partir de 1.025 $
+ 1016 Dias

Visitando:  Istambul / Ankara / Capadocia / Konya / Pamukkale / Efeso / Kusadasi / Bursa / El Cairo / Aswan / Kom Ombo / Edfu 
/ Luxor

Maravilhas da Turquia e Egito

Saídas 2018 / 2019 
ISTAMBUL: TERÇAS-FEIRAS  

15 4
o

2018
Outubro
Novembro
Dezembro

09, 23
13, 27
11, 25

2019
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

01, 15, 29
12, 26
12, 26
09, 23 Saídas Especiais
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• Traslados de chegada e saída nos aeroportos e barco
• 5 dias de circuito com pensão completa na Turquia *
• 4 dias de cruzeiro pelo Nilo no Nile Premium 5* superior
• 3 dias de acomodação e café da manhã naTurquia*
• 2 dias de acomodação e café da manhã no Egito
• Acomodação e café da manhã buffet no hotel da categoria selecionada (11 noites)
• Visitas incluídas com guia local segundo itinerário
• Transporte em micro-ônibus ou carro privativo com guia falando espanhol
• Seguro de Assitência Mapaplus
• *Para passageiros que pegam vôos internos opcionais não incluem os almoços daquele dia, nem 

as visitas de Ankara e Bursa.

Serviços IncluídosSI

Pacote Plus

REFEIÇÕES
• 2 almoços (Cairo e Istambul)

EXTRAS
• Visita Museo Egípcio e mercado Khan El Kha-

lili (almoço 1)

• Visita Vale dos Reis em Luxor
• Visita a Bósforo e Santa Sofía
• Visita Mesquita Azul, Palácio Topkapi e e Hi-

pódromo (almoço 2)

415$ INCLUI 4 EXTRAS E 2 ALMOÇOS

• Gorjetas na Turquia
• Gorjetas no cruzeiro pelo Nilo aproximadamente 35 € pago diretamente no barco
• Vôo Istambul – Capadócia – 90 € neto/pax
• Vôo Esmirna – Istambul – 90 € neto/pax
• Pasagens aéreas domésticas Cairo / Aswan e Luxor / Cairo suplemento 250 € neto/pax

Não incluiNO

Dia 11º (Sex): Cairo / Aswan / Cruzeiro
pelo Nilo (MP)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e saída 
em vôo até Aswan. Chegada e traslado direta-
mente ao barco. Acomodação em camarotes. 
Jantar e noite a bordo.

Dia 12º(Sáb): Cruzeiro: Aswan (PC)
Pensão completa e acomodação a bordo. Pos-
sibilidade de fazer uma excursão opcional de 
ônibus até Abu Simbel para visitar os impressio-
nantes templos de Ramsés II e Nefertari, resga-
tados das profundezas do Nilo.

Dia 13º (Dom): Cruzeiro: Kom Ombo /
Edfu (PC)
Kom Ombo: vamos visitar seu templo, loca-
lizado em uma plataforma rochosa em uma 
curva do Nilo. Chegada em Edfu. Visite o tem-
plo mais bem preservado do Egito, dedicado 
ao deus Hórus. Pensão completa e acomodação 
a bordo.

Dia 14º (Seg): Cruzeiro: Luxor / Cairo 
(MP)
Após o café da manhã, visite o Templo de Luxor, 

Opción A 4*

Ciudad Hoteles

Istambul Blackbird 4* / Antik 4*

Capadocia Gold Yildirim 4* / Kapadokya 4*

Pamukkale Tripolis 4* / Ninova 4*

Kusadasi Marina 4* / Royal Palace 4*

El Cairo Barceló Pyramids 4*

Hoteles previstos o similares

Opción B 5*

Ciudad Hoteles

Istambul Wyndham Old City 5* 

Capadocia Ramada 5* / Double Tree 5*

Pamukkale Pam Thermal 5* / Richmond Thermal 5*

Kusadasi Le Bleu 5*

El Cairo Conrad 5*

dedicado ao deus Amón-Ra, onde fica a Ave-
nida das Esfinges, o Obelisco, as estátuas de 
Ramsés II e Naos. Visita ao Templo de Karnak, 
onde mais de 18.000 estátuas foram descober-
tas. Opcionalmente, vamos atravessar para a 
margem oeste do Nilo para visitar o Vale dos 
Reis e ver as estátuas fabulosas dos Colossos de 
Memnon e o templo de Hatshepsut. (Visita ao 
Vale dos Reis incluído no Pacote Plus +) Almoço 
a bordo e traslado ao aeroporto para pegar o 
vôo para o Cairo. (Vôo não incluso) Chegada e 
traslado ao hotel.

Dia 15º (Ter): Cairo
Café da manhã. Durante este dia, incluímos uma 
visita às famosas pirâmides de Gizé e à Esfinge, 
com entrada no local. Opcionalmente sugerimos 
uma visita ao Museu Egípcio e Mercado Khan El 
Khalili, com almoço (Visita e almoço incluídos no 
Pacote Plus +). Acomodação no hotel.

Dia 16º (Qua): Cairo / Cidade de origem
Café da manhã. Tempo livre dependendo do 
horário de partida do vôo e traslado ao aero-
porto para pegar seu vôo de retorno. Fim dos 
nossos serviços. Até uma próxima viagem!

El Nilo

EGIPTO

TURQUIA

Estambul

Ankara

Cappadocia

Konya

Pammukale

Kusadasi

El Cairo

Aswan

Luxor
Edfu

Bursa

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Cat. Temporada A Temporada B Salidas Especiales Supl.
Indv.

Tour 16 dias Istambul / Cairo
A 4* 1.025 1.095 1.475 650

B 5* 1.325 1.395 1.850 825

$
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Dia 1º (Qua): Brasil / Cairo
Saída em vôo internacional com destino ao 
Cairo.

Dia 2º (Qui): Cairo
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Aco-
modação.

Dia 3º (Sex): Cairo / Aswan / Cruzeiro 
pelo Nilo (MP)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e saída 
em vôo até Aswan. Chegada e traslado direta-
mente ao barco. Acomodação em camarotes. 
Jantar e noite a bordo.

Dia 4º (Sáb): Cruzeiro: Aswan (PC)
Pensão completa e acomodação a bordo. Pos-
sibilidade de fazer uma excursão opcional de 
ônibus até Abu Simbel para visitar os impressio-
nantes templos de Ramsés II e Nefertari, resga-
tados das profundezas do Nilo.

Dia 5º (Dom): Cruzeiro: Kom Ombo / 
Edfu (PC)
Kom Ombo: vamos visitar seu templo, loca-
lizado em uma plataforma rochosa em uma 
curva do Nilo. Chegada em Edfu. Visite o tem-
plo mais bem preservado do Egito, dedicado 
ao deus Hórus. Pensão completa e acomodação 
a bordo.

Dia 6º (Seg): Cruzeiro: Luxor / Cairo (MP)
Após o café da manhã, visite o Templo de Luxor, 
dedicado ao deus Amón-Ra, onde fica a Ave-
nida das Esfinges, o Obelisco, as estátuas de 
Ramsés II e Naos. Visita ao Templo de Karnak, 

onde mais de 18.000 estátuas foram descober-
tas. Opcionalmente, vamos atravessar para a 
margem oeste do Nilo para visitar o Vale dos 
Reis e ver as estátuas fabulosas dos Colossos de 
Memnon e o templo de Hatshepsut. (Visita ao 
Vale dos Reis incluído no Pacote Plus +) Almoço 
a bordo e traslado ao aeroporto para pegar o 
vôo para o Cairo. (Vôo não incluso) Chegada e 
traslado ao hotel.

Dia 7º (Ter): Cairo
Café da manhã. Durante este dia, incluímos 
uma visita às famosas pirâmides de Gizé e à 
Esfinge, com entrada no local. Opcionalmente 
sugerimos uma visita ao Museu Egípcio e Mer-
cado Khan El Khalili, com almoço (Visita e al-
moço incluídos no Pacote Plus +). Acomodação 
no hotel.

Dia 8º (Qua): Cairo / Tel Aviv / Jerusalém
Café da manhã. Tempo livre e no momento apro-
priado, traslado ao aeroporto de Tel Aviv para 
embarque com destino a Jerusalém (vôo não 
incluído). Chegada e traslado ao hotel. Acomo-
dação.

Dia 9º (Qui) Jerusalém (Dia Livre)
Café da manhã. Excursão opcional a Massada e 
Mar Morto. Acomodação em Jerusalém.

Dia 10º (Sex): Jerusalém (Cidade Nova) 
/ Belém / Jerusalém
Café da manhã. Saída a Cidade Nova de Jeru-
salém. Visita do Santuário do Livro no Museu de 
Israel, onde estão expostos os manuscritos do 
Mar Morto e o modelo que representa a cidade 

de Jerusalém nos tempos de Jesus. Vista da 
Universidade Hebreia de Jerusalém seguindo 
viagem até Ein Karem, pitoresco bairro da pe-
riferia de Jerusalém para visitar o Santuário de 
São João Batista. Continuaremos até o Memo-
rial Yad Vashem, monumento em memória dos 
6 milhões de judeus vítimas do Holocausto. Pela 
tarde continuaremos viagem até Belém. Visita 
da Igreja da Natividade e a Gruta do Nasci-
mento e também as Capelas de São Jerônimo. 
Regresso à Jerusalém. Acomodação no hotel.

Dia 11º (Sáb): Jerusalém (Cidade Antiga)
Café da manhã. Saída via Monte Scopus até o 
Monte dos Olivos. Panorama da cidade Santa 
amuralhada. Continuação até Getsemani e Ba-
sílica da Agonia. Em seguida o Muro Ocidental 
(Muro das Lamentações), via Dolorosa e a Igreja 
do Santo Sepulcro. Seguimos viagem até o 
Monte Sião para visitar a tumba do Rei David, o 
Cenáculo e a Abadia da Dormição. Acomodação 
no hotel.

Dia 12º (Dom): Jerusalém / Vale Do Jor-
dão / Safed / Galiléia
Café da manhã. Saída de Jerusalém via De-
serto da Judéia, cercando a cidade de Jericó 
podendo apreciar durante o caminho o Monte 
das Tentações.Viajaremos pelo Vale do Jor-
dão até Beit Shean. Visita das escavações. 
Continuamos até Yardenit (lugar do batismo), 
as margens do rio Jordão. Seguiremos nosso 
passeio até Golán com destino a Safed, cidade 
da Cabala com visita das antigas sinagogas e a 
Colônia dos Artistas. Jantar e acomodação no 
hotel na Galiléia (Hotel ou Kibutz).

Dia 13º (Seg): Galiléia / Nazaré / Tibe-
ríades (MP)
Café da manhã. Saída via Canais de Galiléia até 
Nazaré para visitar a Basílica da Anunciação e 
também a carpintaria de São José. Continuamos 
em rota até Tabgha, lugar da multiplicação dos 
pães e peixes, em seguida a Capernahum, o 
ministério mais importante dos últimos quatro 
anos de Jesus, visita das ruinas de uma antiga 
sinagoga do segundo século. Seguiremos rumo 
a cidade de Tiberíades. Breve visita a Fábrica de 
Diamantes, segunda maior indústria de impor-
tância do país. Jantar e acomodação no hotel na 
Galiléia (Hotel ou Kibutz).

Dia 14º (Ter): Tiberíades / Acre / Haifa / 
Cesareia / Jaffa / Tel Aviv
Café da manhã. Saída até Acre para visitar a ci-
dade fortificada dos Cruzados, onde poderemos 
apreciar as muralhas da antiga cidade. Con-
tinuaremos com um tour pela cidade de Haifa 
localizada ao lado do Monte Carmelo, onde você 
poderá desfrutar da bela vista do Templo Bahai 
e seus jardins persas. Partida para Cesareia, ci-
dade romana da época do Rei Herodes, famosa 
por sua grande arquitetura e seu porto, cuja sua 
importância perdurou até a época das cruza-
das. Visita do teatro romano, cidade cruzada e 
aqueduto. Continuação até Tel Aviv pela estrada 
costeira. Breve visita de Jaffa e Tel Aviv. Acomo-
dação em Tel Aviv.

Dia 15º (Qua): Tel Aviv
Café da manhã e no horário apropriado, traslado 
ao aeroporto Ben Gurion. Fim dos nossos ser-
viços. Até uma próxima viagem!

Luxor

A partir de 1.750 €
+ 10

15 Dias
Visitando:   Cairo / Aswan / Kom Ombo / Edfu / Luxor / Tel Aviv / Jerusalém / Belém / Safed / Galiléia / Nazaré / Tiberíades / 

Acre / Haifa / Cesareia / Jaffa

Egito e Terra Santa Espetacular
15 4

o

Saídas 2018 / 2019 
A CAIRO: QUARTAS-FEIRAS  

2018
Outubro 
Novembro
Dezembro

10 ,24
07, 21, 28
05, 26

2019
Janeiro
Fevereiro

09, 30
13

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Cat. Temporada A Temporada B 26 Dez Temporada C Supl. Indv. Supl. Meia Pensão Israel
(6 jantares)

Tour 15 días
Egito e Terra Santa

Espetacular

A 4* 1.750 1.825 2.075 1.725 925 100

B 5* 1.995 2.050 2.595 1.950 1.025 100

$

Saídas Especiais
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• Traslados dechegada e saída
• Acomodação e café da manhã buffet nos hotéis da categoria selecionada
• 2 jantares durante o circuito pelaTerra Santa, segundo itinerário
• A meia pensão com o suplemento correspondente inclui sempre os jantares da Terra Santa (não 

no Cairo), exceto no primeiro dia da estadia.
• 4 dias de cruzeiro pelo Nilo no Nile Premium 5* superior com Pensão Completa
• Transporte durante todo o circuito com guia acompahante falando espanhol
• Visitas e entradas tal como indicadas no itinerário.
• Seguro de Assistência Mapaplus

Serviços IncluídosSI

Pacote Plus

REFEIÇÕES
• 1 almoço (Cairo)

EXTRAS
• Visita ao Museu Egípcio e Mercado Khan El 

Khalili
• Visita ao Vale dos Reis em Luxor 

200 € INCLUI 2 EXTRAS E 1 ALMOÇO

• Gorjetas no cruzeiro pelo Nilo aproximadamente 35 USD pago diretamente no barco
• Passagens aéreas domésticas Cairo / Aswan; Luxor / Cairo e Cairo / Tel Aviv. Suplemento 615 € 

neto/pax
• Bebidas e outros extras não especificados no programa

Não incluiNO

DUBAI

Cidade Categoría “A” Categoría “B”

Cairo Barceló Pyramids Conrad

Cruzeiro Nile Premium Nile Premium

Jerusalen Jerusalén Gate / Jerusalén Gold Prima Park / Rimonin Jerusalén

Galilea Kibbutz Hotel Kibbutz Hotel

Tiberiades Prima Too / Prima Galil / Arcadia  Royal Plaza / Golan

Tel Aviv Sea Net / Deborah Grand Beach / Mercure / Golan

Hotéis previstos ou similares

Excursão opcional a Massada e Mar Morto 130 € por pessoa (mínimo 2 pessoas) 

ISRAEL

Jerusalen

Belen

Tel Aviv

Galilea

Tiberiades

El Cairo

Aswan

Edfu

Luxor

EGIPTO

ISRAEL

• Acomodação com banheiro privativo.
• Café da manhã buffet durante todo o circuito.
• Dois jantares, conforme detalhado no itinerário.
• Traslados de chegada e saída nos aeroportos. Atenção, segundo disponibilidade poderá ser em 

inglês
• Guias falando espanhol.
• Visitas e excursões, conforme detalhado no itinerário
• Seguro Assistência Mapaplus.

Serviços IncluídosSI

• Vôos de chegada e saída em Dubai
• Qualquer comida ou visita não especificadas anteriormente no itinerário
• Bebidas e outros extras não específicados no itinerário

Não incluiNO

A partir de 375 €
4 Dias
Extensão a Dubai

Cidade Categoría “A” Categoría “B”

Dubai Somewhere Tecom / Holiday Inn Al Barsha 4* Crowne Plaza Sheikh Zayed / Asiana 5*

Hotéis previstos ou similares

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Cat. Toda Temporada menos os Feriados Supl. Indv. Suplemento Feriados: 14-18 Oct // 11-16 Nov // 25-30 Nov // 29 Dic-03 Ene // 27 Ene-02 Feb // 
18-23 Feb //12-17 Mar // 15-22 Abr

Extensión Dubai
A 4* 375 225 175
B 5* 450 300 200

$

Dia 1º Dubai
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Acomodação.

Dia 2º Dubai (MP)
Café da manhã e visita da cidade de meio dia, 
a mais cosmopolita do Golfo Pérsico. A excur-
são começa em Deira e passará pelo Souk das 
Espécies e pelo Gold Souk e seguiremos pela 
Rodovia Jumeira passando pela Mesquita de 
Jumeirah. Pare para tirar fotos no Burj AL ARAB, 
o único hotel 7 estrelas do mundo. Continue até 
a palmeira Jumeirah e aproveite o tempo livre no 
Dubai Mall com vista para o Burj Khalifa (o prédio 
mais alto do mundo, com 828 metros). Possibili-
dade opcional de entrar no interior (Suplemento 
conforme indicado abaixo). Retonro ao hotel. 
À noite, embarcaremos em um “Dhow” (no 
transporte, a assistência em espanhol não está 
incluída), tradicional barco de madeira, que nos 
oferece uma vista impressionante do complexo 
de arranha-céus, enquanto desfruta de um buffet 
de jantar animado. Acomodação no hotel.

Dia 3º Dubai (MP)
Café da manhã. Manhã livre para descobrir 
os encantos desta cidade. Pela tarde saída ao 
“Safari do Deserto” (no transporte, não inclui 
assistência de língua espanhola). Saída em veí-
culos 4x4 até a “entrada” do deserto. Passeio 
de aproximadamente 2 horas pelas dunas do Al 
Aweer para um excitante trajeto pelas fantás-
ticas dunas. Poderemos tirar algumas fotos do 
Pôr do Sol Árabe, o sol desaparece por trás das 
dunas de areias douradas. O cheiro das igua-
rias e o relaxante som das músicas árabes nos 
proporcionará uma tarde inesquecível. Jantar 
oriental a base de churrasco com música. Ca-
melos a disposição para quem quiser desfrutar 
de um pequeno passeio. Regresso à Dubai e 
acomodação no hotel.

Dia 4º Dubai
Café da manhã e no horário apropriado, traslado 
ao aeroporto Ben Gurion. Fim dos nossos ser-
viços. Até uma próxima viagem!

Saídas 2018 / 2019 
A DUBAI: QUARTAS-FEIRAS  
2018-2019
De 14 de Outubro de 2018 a 05 de Maio de 2019

Suplementos

Entrada para Burj Khalifa, por pessoa Neto 60 €
Uma tentativa será feita para deixar o pax no Burj Khalifa no final da visita à cidade, sempre que possível e após o re-
torno ao hotel fica por conta própria, os traslados não estão incluídos

VISTO, por pessoa NETO 90 €
VISA multiple NETO 225 €
Caso a viagem seja cancelada depois que o visto for concedido, o gasto será de 100% e ainda é cobrado por parte da 
imigração loca mais 225 € por este cancelamento.

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

Dia 2º (Qua): Istambul
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Aco-
modação.

Dia 3º (Qui): Istambul / Ankara / Capa-
dócia (PC)
Café da manhã e saída até a Capadócia. (Como 
vamos air dos hotéis muito cedo, vamos pre-
parar uma caixa de café da manhã para você). 
Chegada a Ancara e almoço em um restaurante 
local. Visitas ao Anitkabir (Mausoléu de Ataturk) 
e ao Museu das Civilizações da Anatólia. Após 
a caminhada, saída para a Capadócia e traslado 
ao hotel, jantar e acomodaç.ão. Possibilidade de 
fazer este trecho de avião *. Veja o suplemento. 
Visitas opcionais na Capadócia: A possibilidade 
de fazer uma excursão opcional em um balão de 
ar quente ao amanhecer, ou participar de um 
show de dança folclórica, em uma caverna típica 
com bebidas regionais ilimitadas. Você também 
pode fazer uma noite turca na Capadócia.

Dia 4º (Sex): Capadocia (PC)
Visita a esta fantástica região, a sua paisagem 
fascinante e original, formada pela lava lançada 
pelos Vulcões Erciyes e Hasan há 3 milhões de 
anos. Partida para visitar os numerosos mosteiros 
e capelas do vale de Göreme, escavadas nas ro-
chas e decoradas com frescura. Continuaremos 

com a visita dos vales de Avcilar e Güvercinlik; 
que tem uma paisagem espetacular das “Cha-
minés das Fadas” e da aldeia Troglodita de 
Uchisar, com sua paisagem e sua fortaleza da 
época, escavadas na rocha. Almoço em restau-
rante local. À tarde, visite a cidade subterrânea 
de Ozkonak construída pelas comunidades cris-
tãs para se proteger dos ataques árabes. A visita 
da Capadócia para também dar a oportunidade 
de visitá-los oficinas típicas de tapetes e pedras 
(onix e turquesa). Jantar e acomodação no hotel.

Dia 5º (Sáb): Capadócia / Konya / Pa-
mukkale (PC)
Café da manhã no hotel e saída para Konya. Visita 
a caminho de um Kervansaray (pousada medieval 
típica da rota da seda). Visitaremos o Mosteiro 
dos Dervixes Dançantes, fundado por Mevlana. 
Almoço em restaurante local. Continue até Pa-
mukkale, maravilha natural de cachoeiras gigantes 
brancas, estalactites e piscinas naturais de fontes 
termais. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 6º (Dom): Pamukkale / Éfeso / Ku-
sadası (PC)
Café da manhã no hotel e visita de Pamukkale, 
famosa por suas cachoeiras calcárias petrifica-
das que se formaram devido ao cal da água que 
emana na área. Visita de Hierapolis, tem uma ne-
crópole de mais de 150.000 túmulos. Partida para 
Éfeso, a capital da Ásia Menor na época romana. 
Almoço em restaurante local. Visite os vestígios 
arqueológicos, onde se destacam o templo de 

Adriano e a biblioteca de Celso, com a possibili-
dade de visitar um típico centro de produção de 
peles. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 7º (Seg): Kusadası / Bursa /Istambul 
(MP)
Café da manhã no hotel e saída para Bursa, a 
primeira capital do Império Otomano. Visita do 
Mausoléu e da Mesquita Verde e da Grande 
Mesquita. Almoço em restaurante local. À tarde, 
saída para Istambul, cruzando o Mar de Mármara 
por balsa. Acomodação no hotel em Istambul. 
Possibilidade de fazer este trecho por avião *. 
Verificar o suplemento.

Dia 8º (Ter): Istambul
Café da manhã. Visita panorâmica do Corno de 
Ouro com parada na colina de Pierre Loti. Vi-
sita da Mesquita Nova e do Bazar Egípcio das 
especiarias. Tempo livre com possibilidade de 
almoço e excursões opcionais à Mezquita Azul, 
Palácio Topkapi e pista de corridas (Almoço e vi-
sita incluídos no Pacote Plus P +). Acomodação 
no hotel.

Dia 9º(Qua): Istambul
Café da manhã. Tempo livre para fazer excursão 
opcional para o Bósforo e Santa Sofia (Visita 
incluída no Pacote Plus P +.) Acomodação no 
hotel.

Dia 10º (Qui): Istambul / Cairo
Café da manhã. No horário apropriado, traslado 

ao aeroporto para pegar o vôo regular com des-
tino ao Cairo. Chegada, assistência e traslado ao 
hotel. Acomodação. (Vôo não incluso)

Dia 11º (Sex): Cairo / Aswan / Cruzeiro 
pelo Nilo (MP)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e saída 
em vôo até Aswan. Chegada e traslado direta-
mente ao barco. Acomodação em camarotes. 
Jantar e noite a bordo.

Dia 12º (Sáb): Cruzeiro: Aswan (PC)
Pensão completa e acomodação a bordo. Pos-
sibilidade de fazer uma excursão opcional de 
ônibus até Abu Simbel para visitar os impressio-
nantes templos de Ramsés II e Nefertari, resga-
tados das profundezas do Nilo.

Dia 13º (Dom): Cruzeiro: Kom Ombo / 
Edfu (PC)
Kom Ombo: vamos visitar seu templo, localizado 
em uma plataforma rochosa em uma curva do 
Nilo. Chegada em Edfu. Visite o templo mais 
bem preservado do Egito, dedicado ao deus 
Hórus. Pensão completa e acomodação a bordo.

Dia 14º (Seg): Cruzeiro: Luxor / Cairo 
(MP)
Após o café da manhã, visite o Templo de Luxor, 
dedicado ao deus Amón-Ra, onde fica a Avenida 
das Esfinges, o Obelisco, as estátuas de Ramsés 
II e Naos. Visita ao Templo de Karnak, onde mais 
de 18.000 estátuas foram descobertas. Opcional-

A partir de 1.395 €
+ 13

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

/ Luxor / Dubai / Abu Dhabi / Sharjah

Maravilhas da Turquia, Egito e Dubai

Saídas 2018 / 2019 
DE ISTAMBUL: TERÇAS-FEIRAS 

17 4
o

2018
Outubro
Novembro
Dezembro

09, 23
13*, 27
11, 25*

2019
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

01, 15*, 29
12, 26*
12, 26*
09*, 23* Saídas especiais

Dubai
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mente, vamos atravessar para a margem oeste 
do Nilo para visitar o Vale dos Reis e ver as es-
tátuas fabulosas dos Colossos de Memnon e o 
templo de Hatshepsut. (Visita ao Vale dos Reis 
incluído no Pacote Plus +) Almoço a bordo e tras-
lado ao aeroporto para pegar o vôo para o Cairo. 
(Vôo não incluso) Chegada e traslado ao hotel.

Dia 15º (Ter): Cairo
Café da manhã. Durante este dia, incluímos uma 
visita às famosas pirâmides de Gizé e à Esfinge, 
com entrada no local. Opcionalmente sugerimos 
uma visita ao Museu Egípcio e Mercado Khan El 
Khalili, com almoço (Visita e almoço incluídos no 
Pacote Plus +). Acomodação no hotel.

Para passageiros começando o tour em Dubai
4 dias / 3 noites:

Dia 16º (Qua): Cairo / Dubai
Café da manhã. Transfer para o aeroporto para 

pegar seu vôo com destino a Dubai. (Vôo não 
incluso) Recepção e assistência no aeroporto no 
momento da chegada e traslado ao hotel. Aco-
modação e restante do dia livre.

Dia 17º (Qui): Dubai (MP)
Café da manhã e visita da cidade de meio dia, 
a mais cosmopolita do Golfo Pérsico. A excur-
são começa em Deira e passará pelo Souk das 
Espécies e pelo Gold Souk e seguiremos pela 
Rodovia Jumeira passando pela Mesquita de Ju-
meirah. Pare para tirar fotos no Burj AL ARAB, o 
único hotel 7 estrelas do mundo. Continue até a 
palmeira Jumeirah e aproveite o tempo livre no 
Dubai Mall com vista para o Burj Khalifa (o prédio 
mais alto do mundo, com 828 metros). Possibili-
dade opcional de entrar no interior (Suplemento 
conforme indicado abaixo). Retonro ao hotel. 
À noite, embarcaremos em um “Dhow” (no 
transporte, a assistência em espanhol não está 
incluída), tradicional barco de madeira, que nos 

oferece uma vista impressionante do complexo 
de arranha-céus, enquanto desfruta de um buffet 
de jantar animado. Acomodação no hotel.

Dia 18º (Sex): Dubai (MP)
Café da manhã. Manhã livre para descobrir 
os encantos desta cidade. Pela tarde saída ao 
“Safari do Deserto” (no transporte, não inclui 
assistência de língua espanhola). Saída em veí-
culos 4x4 até a “entrada” do deserto. Passeio 
de aproximadamente 2 horas pelas dunas do 
Al Aweer para um excitante trajeto pelas fan-
tásticas dunas. Poderemos tirar algumas fotos 
do Pôr do Sol Árabe, o sol desaparece por trás 
das dunas de areias douradas. O cheiro das 
iguarias e o relaxante som das músicas árabes 
nos proporcionará uma tarde inesquecível. Jan-
tar oriental com música. Camelos a disposição 
para quem quiser desfrutar de um pequeno 
passeio. Regresso à Dubai e acomodação no 
hotel. El Cairo

Dia 19º (Sáb): Dubai
Café da manhã e no horário apropriado, traslado 
ao aeroporto. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

Para passageiros começando o tour em Dubai
5 dias / 4 noites:

Dia 16º (Qua): Cairo / Dubai
Café da manhã. Transfer para o aeroporto para 
pegar seu vôo com destino a Dubai. (Vôo não 
incluso) Recepção e assistência no aeroporto no 
momento da chegada e traslado ao hotel. Aco-
modação e restante do dia livre.

Dia 17º (Qui): Dubai / Abu Dhabi /
Dubai Café da manhã e partida para Jebel Ali, 
a maior criação portuária do mundo feita pelo 
homem. Faremos uma parada para tirar fotos 
na Residência JAZIRRA, antiga residência do 
Sheikh Zayed. Admire a terceira maior mes-
quita do mundo, o ZEED JEQUE MISTO, assim 
como seu túmulo, ex-presidente dos EAU e pai 
da nação. Continue até a Ponte de Al Mata, 
passando por uma das áreas mais ricas de 
Abu Dhabi, a ÁREA DE MINISTROS, com vilas 
deslumbrantes. Chegaremos à mais bela rua, 
a CORNICHE, que é comparada a Manhatten, 
em Nova York. Almoço em restaurante local. 

Pare para tirar fotos no EMIRATES PALACE 
HOTEL. O hotel tem seu próprio porto e heli-
porto. Segundo o New York Times, o Emirates 
Palace foi reconhecido como o hotel mais caro 
já construído. O passeio continua até a ÁREA 
AL BATEEN, onde os palácios da família real 
estão localizados. Eles terão um tempo livre 
curto para fazer compras em um dos maiores 
centros comerciais, o MARINA MALL. Retorno 
ao hotel e acomodação.

Dia 18º (Sex): Dubai (MP)
Café da manhã. Manhã livre para descobrir os 
encantos desta cidade. Pela tarde saída ao 
“Safari do Deserto” (no transporte, não inclui 
assistência de língua espanhola). Saída em veí-
culos 4x4 até a “entrada” do deserto. Passeio 
de aproximadamente 2 horas pelas dunas do Al 
Aweer para um excitante trajeto pelas fantásticas 
dunas. Poderemos tirar algumas fotos do Pôr do 
Sol Árabe, o sol desaparece por trás das dunas 
de areias douradas. O cheiro das iguarias e o re-
laxante som das músicas árabes nos proporcio-
nará uma tarde inesquecível. Jantar oriental com 
música. Camelos a disposição para quem quiser 
desfrutar de um pequeno passeio. Regresso à 
Dubai e acomodação no hotel.

Dia 19º (Sáb): Dubai (MP)
Café da manhã no hotel. Visite a cidade de Dubai 
dia inteiro, o mais cosmopolita do Golfo Pérsico, 
onde o ultramoderno é misturado com seus en-
cantos tradicionais. A excursão começa em Deira 
e passará pelo Souk de Espécies e Gold Souk. 
Atravessaremos o Canal e visitaremos o Museu 
de Dubai. Posteriormente, nossa rota continuará 
ao longo da Rodovia Jumeira passando pela 
Mesquita de Jumeirah. Pare para tirar fotos no 
Burj AL ARAB, o único hotel 7 estrelas do mundo. 
Continuação para o Palm Jumeirah. O Tour conti-
nua com uma experiência única de compras em 
um Dubai Mall com vista para o Burj Khalifa (o 
prédio mais alto do mundo, com 828 metros). 
Possibilidade de entrar opcionalmente no in-
terior (Suplemento conforme indicado abaixo). 
Retorno ao hotel e acomodação.

Dia 20º (Dom): Dubai
Café da manhã e no horário apropriado, traslado 
ao aeroporto. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

El Cairo
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Suplementos

Entrada para Burj Khalifa, por pessoa Neto 60 €
Uma tentativa será feita para deixar o pax no Burj Khalifa no final da visita à cidade, sempre que possível e após o re-
torno ao hotel por conta própria, os traslados não estão incluídos.

VISTO, por pessoa Neto 90 €
O visto tem 100% das despesas uma vez emitidas e no caso de cancelar a reserva terá um custo adicional de 225 € para 
o cancelamento do visto pela imigração

€

• *** O hotel confirmado será informado com uma reserva firme, reservamos a possibilidade de adicionar novos 
hotéis semelhantes ou deixar de confirmar qualquer um dos acima mencionados e um hotel específico não pode 
ser solicitado. No caso de se desejar um determinado hotel e que não possa ser confirmado sob tal contratação, o 
itinerário completo deve ser cotado em privado de acordo com cada caso

• Traslados de chegada e saída nos aeroportos e cruzeiro.
• 5 dias de circuito com pensão completa na Turquia*
• 4 dias de cruzeiro pelo Nilo no Nile Premium 5* superior
• 3 dias acomodação e café da manhã em Istambul
• 2 dias de acomodação e café da manhã no Cairo
• Acomodação e café da manhã buffet nos hotéis da categoria selecionada, 4 ou 5 dias em Dubai
• Visitas incluídas con guia local segundo itinerário
• Transporte em micro-ônibus ou carro privativo com guia falando espanhol
• 1 Almoço + 1 jantar, em Dubai, no circuito de 20 dias
• 2 jantares, em Dubai, no circuito de 19 dias
• Seguro de assistência Mapaplus
• Para passageiros que pegam vôos internos opcionais não incluem os almoços daquele dia, nem 

as visitas de Ankara e Bursa.

Serviços IncluídosSI

• Gorjetas na Turquia
• Gorjetas no cruzeiro pelo Nilo aproximadamente 35 € , pagamento direto no barco.
• Vôo Istambul – Capadócia – 90 € neto/pax
• Vôo Esmirna – Istambul – 90 € neto/pax
• Passagens aéreas domésticas Cairo / Aswan e Luxor / Cairo suplemento 250 € neto/

Não incluiNO

Pacote Plus

REFEIÇÕES
• 2 almoços (Cairo e Istambul)

EXTRAS
• Visita ao Museu Egípcio e Mercado Khan
• El Kalili (almoço1)

• Visita ao Vale dos Reis em Luxor
• Visita ao Bósforo e Santa Sofía
• Visita a Mezquita Azul, Palácio Topkapi e 

hípica (almoço 2)

410 € INCLUI 4 EXTRAS E 2 ALMOÇOS

Opção  A 4*

Cidade Hoteles

Istambul Blackbird 4*

Capadócia Gold Yildirim 4*

Pamukkale Tripolis 4* / Ninova 4*

Kusadasi Marina 4* / Royal Palace 4*

Cairo Barceló Pyramids 4*

Dubai Holiday Inn Al Barsha 4* / Somewhere Tecom

Hotéis previstos ou similares

Opção  B 5*

Cidade Hoteles

Istambul Wyndham Hotel 5* 

Capadócia Ramada 5* / Double Tree 5*

Pamukkale Pam Thermal 5* / Richmond Thermal 5*

Kusadasi Le Bleu 5*

Cairo Conrad 5*

Dubai Crown Plaza Sheikh Zayed / Asiana Hotel

EGITO

TURQUIA

Istambul

Ankara

Cappadocia

Konya

Pammukale

Kusadasi

Cairo
Aswan

Luxor
Edfu Dubai

Bursa

EMIRATOS
ÁRABES

Abu Dhabi

Sharjah
Dubai

EMIRATOS
ÁRABES

Dubai

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Cat. Temporada A Temporada B Saídas Especiais Supl.
Indv.

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

A 4* 1.395 1.475 2.025 995

B 5* 1.795 1.850 2.495 1.250

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

A 4* 1.595 1.675 2.275 1.025

B 5* 2.050 2.125 2.825 1.295

€



23

SEGURO VIAGEM OPCIONAL E
ASSISTÊNCIA MAPAPLUS

Mapa Plus recomenda de uma forma muito especial:
Adquira no momento de fazer sua reserva que por um suplemento 
de apenas US $ 50 por pessoa oferece ampla cobertura durante a 
sua viagem, além de poder garantir outros riscos como os custos de 
cancelamento que ocorreria se devido a uma doença ou outra causa 
de força maior teve que cancelar sua viagem no último momento. 
Este seguro opcional foi tratado pela seguradora MAPFRE, com uma
presença significativa em quase todos os países das Américas.

As coberturas incluídas no Seguro opcional são sempre 
adicionadas à cobertura incluída no seguro de proteção 
Mapaplus incluído no seu programa de viagem.
Portanto, para os passageiros que solicitarem o Seguro Facultativo, 
a cobertura de assistência médica, por exemplo, será de 60.000 
Euros, ou a compensação por roubo, perda ou destruição de baga-
gem até 1.300 Euros.

SEGURO VIAGEM OPCIONAL PLUS inclui:
01. Transporte ou repatriamento sanitário em caso de doença ou acidente do Segurado deslocado, para um centro de saúde adequadamente equipado ou para seu país ou local de 
residência habitual..
02. Assistência médica (despesas de internação, cirurgia, honorários médicos, despesas de enfermagem e farmacêuticas) em caso de doença o ou acidente do Segurado deslocada 
no exterior (até € 30.000,00 no máximo)..
03. Deslocação e alojamento de um acompanhante do segurado hospitalizado em caso de doença ou acidente (residente no país ou lugar de residência habitual do Segurado, na 
sua escolha):
04. Deslocamento para o local de internação (ida e volta) e Hospedagem: máximo de € 600,00 / dez dias. Prolongamento da permanência do Segurado deslocado, em caso de doença 
ou acidente e sempre por prescrição médica (máximo de € 600,00 / dez dias).
05. Transporte ou repatriamento do falecido Segurado e viajar para um acompanhante (residente no país ou local de residência habitual do segurado) para acompanhar o corpo até 
ao local de sepultamento, cremação ou cerimônia funeral no seu país de residência habitual.
06. Deslocamento do Segurado por interrupção da viagem, por morte ou doença grave de familiar de parente até o segundo grau de parentesco no país de residência habitual do 
Segurado.
07. Envio de medicamentos prescritos por um médico com urgência.
08. Transmissão de mensagens urgentes..
09. Compensação em caso de perda, roubo ou destruição total ou parcial da bagagem e objetos pessoais faturados durante o transporte realizado pela empresa transportadora (até 
€ 1.000,00 no máximo)..
10. Localização e transporte de bagagem perdida pela empresa transportadora.
11. Compensação por morte ou invalidez permanente como resultado de um acidente no meio de transporte (até 60.000 €).
12. Responsabilidade Civil Privada (até € 60.000,00 no máximo)
13. Reembolso de férias não gozadas devido a repatriamento do Segurado (até € 1.200,00 no máximo).
14. Despesas com perda de passaporte (máximo de € 250,00).

Despesas de cancelamento para serviços de viagem contratados na Europa (excluindo passagens aéreas transatlânticas) que são produzidos pelo Segurado e devem ser faturados de 
acordo com as condições gerais do programa, até um máximo de 1.200 Euros por pessoa ou seus equivalente em dólares sempre que cancelar a viagem antes do início da viagem e por 
uma das seguintes causas:
• Doença ou lesão corporal grave ou morte do segurado, cônjuge, filhos, pais, irmãos, sogros, filhos, filhas e sogros.
• Graves danos causados por incêndio, explosão, roubo ou força da natureza na sua residência habitual ou estabelecimento comercial se fez risco inabitável ou grave de danos maiores 
para justificar a sua presença deve ocorrer
• Cancelamento do acompanhante que reservou a viagem ao mesmo tempo que o segurado e também contratou o seguro opcional, desde que o cancelamento tenha seu motivo em uma 
das causas listadas. Se o segurado decidir viajar sozinho, o Seguro cobrirá o valor do complemento de quarto individual.
• Atos de pirataria aérea, naval ou terrestre que impossibilitam o segurado de iniciar a viagem
• Declaração de zona catastrófica no local de residência do segurado ou local de destino da viagem.
• Convocação como testemunha ou júri em um Tribunal, desde que tenha sido posterior à contratação da viagem. Cópia original da convocação judicial ou
administrativa deve ser apresentada.

Os Certificados correspondentes serão emitidos em nome de cada passageiro, indicando seu nome completo, dia do vôo de partida de sua cidade de origem (data em que a apólice 
começa) e a data de término da viagem com os serviços do Planoplus (data em que termina a cobertura da apólice) O prêmio do presente seguro é válido por um período máximo de 
viagem de 34 dias
O Pedido de Seguro Facultativo deve ser feito ao mesmo tempo que a reserva da viagem e em nenhum caso os pedidos podem ser aceitos em datas
subseqüentes à reserva do programa.
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um
mundo de possibilidade
                                ao seu  alcance

Agora você pode reservar Pacotes de Circuitos e Longa Distância na MapaplusDynamics.
Saídas garantidas, disponibilidade de preços fechados e 100% de reserva on-line.

Sem surpresas nem espera.

www.mapaplusdynamics.com

Siga-nos em nossas redes sociais:

Conte-nos sua experiência nos aplicativos abaixo:

Conheça nossas promoções e sorteios no
em clubmapa (www.mapaplus.com/clubmapa

CL
UB
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