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Descobrir esses quatros continentes com a Mapaplus é a melhor aposta. Este ano damos um “novo ar” às nossas viagens 
para aproximá-los dos viajantes que buscam parte de qualidade, garantia e bom atendimento em língua espanhola, também 
experiências que nos farão chegar à viagem do coração. 

Oferecemos a grande novidade através de combinações de países que se complementam de maneira muito harmoniosa 
para alcançar todas as expectativas. Sempre dependendo do número de dias da viagem que partem desde uma escapada 
de uma semana com um destino monográfico, a viagens de cerca de três semanas, combinando, por exemplo, experiência 
no Himalaia com Sikkim no norte da Índia, Butão e Nepal com os mercados movimentados de Bangkok. Um safári no Kruger 
Park com o charme da Cidade mais bonita da África, a Cidade do Cabo com as dunas incríveis do Namíbia. 

Na Ásia, muitas opções no subcontinente indiano, a península da Indochina e no Extremo Oriente. Safaris pela África Oriental 
no Quênia e Tanzânia e África Austral tendo a África do Sul como referência através de várias opções, com a possibilidade de 
ampliar nossa experiência através da Namíbia, Botsuana ou Zimbábue. Oferecemos como novidade viagens pelo Canadá, 
Estados Unidos e  México.

Na Oceania, planejamos os programas mais interessante para descobrir a Austrália e a  Nova Zelândia.   E ainda existe  a  
possibilidade de unir os dois destinos,  que  proporciona uma imersão cultural e aventuras extraordinária  (Austrália e depois 
Nova Zelândia).

Nossa equipe está à sua disposição para fazer a melhor viagem.

Ásia, África e América e Oceania   
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ÍNDIA
6 Índia: O Triângulo de Ouro 7, 9 e 10
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NOITES ADICIONAIS
Os preços indicados são por pessoa em quarto duplo e individual. Caso as noites solicitadas coincidam com um evento especial, congresso internacional, feira ou alta 
temporada, o hotel pode recusar a reserva solicitada ou aplicar um preço mais alto sujeito a modificações. Pode haver cobranças por tarifas locais em hotéis não incluídos 
no preço. O pedido de noites adicionais deve, portanto, ser solicitado em cada caso, de acordo com as datas exigidas e requer o consentimento do operador. No caso de 
um Quarto Triplo (não aplicável na África do Sul), o preço aplicado é o mesmo que o indicado em Duplo, tendo em conta que normalmente a terceira cama é uma cama 
extra ou sofá-cama e o espaço do apartamento está muito reduzido. As Cidades indicadas com um asterisco (*) exigem um traslado extra para ter uma noite extra e o 
preço é aplicado abaixo.

AMÉRICA
Cidade CAT. HOTEL DUPLO INDIV. NOTAS
CANADÁ
Toronto 165 325
Montreal 170 335
Vancouver 350 700
EE.UU.
Nueva York 215 425
Los Ángeles 195 390
MÉXICO

C 85 170
B 110 220
A 120 240

GUATEMALA
Guatemala C 85 170

B 95 190
A 125 245

Antigua C 85 170
B 125 250
A 150 295

ÁSIA
Cidade CAT. HOTEL DUPLO INDIV. NOTAS
ÍNDIA
Delhi * C 60 120

B 80 160
A 130 260

TAILÂNDIA
Bangkok *

C 55 110
B 90 180
A 130 260

VIETNÃ
Hanoi C 95 190

B 145 290
A 210 420

CAMBOJA
Siem Reap

C 100 200
B 140 280
A 210 420

MYAMMAR
Yangon

C 135 270
B 185 370
A 210 420

BALI
Praia Bali  

C 60 120
B 140 280
A 170 340

CHINA
Beijing 4* 205 415
Shanghai 4* 180 360
Hong kong 4* 235 465
DUBAI
Dubai 90 180

Cidade CAT. HOTEL DUPLO INDIV. NOTAS
JAPÃO
Osaka

B 250 320
A 285 400

Tóquio
B 320 500
A 335 535

ÁFRICA
Cidade CAT. HOTEL DUPLO INDIV. NOTAS
QUÊNIA  
Nairobi * 4* 160 225
TANZÂNIA
Arusha * 4* 160 265
UGANDA   
Entebbe 4* 130 210
ÁFRICA DO SUL
Johannesburgo *

3* 120 200
4* 135 225
5* 195 360

Cidade do Cabo  *
3* 55 105
4* 85 150
5* 190 355

ZIMBÁUE 
Victoria Falls   *

3* Sup 195 335
4* 250 480
5* 325 605

NAMÍBIA 
Windhoek * 3* 115 150

OCEANIA
Cidade CAT. HOTEL DUPLO INDIV. NOTAS
AUSTRÁLIA  
Sidney 4* 150 280
Cairns 4* 120 210
NOVA ZELÂNDIA   
Auckland 4* 170 340
Christchurch 4* 125 250

SUPLEMENTO TRASLADO OBRIGATÓRIO POR UMA NOITE EXTRA (EM INGLÊS) 

ÁFRICA
NAIRÓBI 45
ARUSHA 90
JOHANNESBURGO 40
CIDADE DO CABO 70
VICTORIA FALLS 45
RUANDA 50
WINDHOEK 45

ÁSIA    
DELHI 45
BANGKOK 40
HANÓI 45
SIEM REAP 30

OCEANIA  
SIDNEY 65
CAIRNS 35
AUCKLAND 70
CHRISTCHURCH 50



Tailândia, Vietnã,
Tailândia

• CLIMA
A Tailândia desfruta de um clima tropical úmido afetado pela ação dos ventos de 
monção, que variam de endereço de acordo com a estação do ano. De abril a outubro, os 
ventos são principalmente do componente sudeste e eles estão carregados de umidade, 
o resto do ano estes ventos sopram do Nordeste. As temperaturas são alta, oscilando 
entre 25º e 36º C sob a influência de ventos do componente sudoeste, enquanto o resto 
do ano estas temperaturas oscilam entre 13º e 33º C. No continente, às vezes são maiores 
do que nas áreas costeiras, com a exceção de pontos de altitude máxima.
• MOEDA LOCAL
Baht. 1 euro equivale a 40 baht aproximadamente. 
• ELETRICIDADE
220 volts, tomadas planas.
• POPULAÇÃO
65 milhões de habitantes.
• COMPRAS
Em nenhum outro lugar no sudeste da Ásia é mais estendido do que na Tailândia o háb-
ito de pechinchar. Sedas e algodão são de qualidade com profusão de cor. No campo do 
artesanato, as obras dos povos do norte são realmente esculturas em madeira, bordadas, 
lacadas e trabalhadas em papel de bambu ou de arroz, pedras preciosas, particularmente 
as safiras e rubis do Camboja e Myanmar, pedaços de porcelana chinesa, caixas de betel, 
pinturas tailandesas e
esculturas em madeira birmanesa.
• IDIOMA
Tailandês, uma das línguas mais antigas e diferente de qualquer outra no sudeste da 
Ásia. Além disso, fala inglês.
• GEOGRAFIA
A Tailândia tem a forma de uma cabeça de elefante no que o tronco seria uma parte da 
península da Malásia. A cabeça ocuparia o centro da Indochina. Estende-se de norte a sul 
cerca de 2.000 km. A parte mais larga do país é de 800 km. A zona norte é a mais mon-
tanhosa com altitudes de 2.500 m. Aqui eles concentram a maioria das tribos indígenas, 
conhecidas como as tribos das montanhas, em populações como Chiang Mai ou Chian 
Rai. A área nordeste é a região mais pobre, mais virgem e menos desenvolvida e mais 
pacífica do país. A região sul é banhada em ambos os lados pelos mares de Andarnány 
do Golfo da Tailândia com mais de 2.500 km. A península da Malásia, as costas são de 
areia para o leste e abrupto para o oeste.
• GASTRONOMIA
As especialidades gastronómicas mais frequentes são o “kà phàt bai kaphrao” tipo de 
frango mexido com alho, pimentões verdes e manjericão; o “khào phàt “, prato de arroz 

sauté com vários ingredientes: pepino, pimentão, ovos e pimentão. A cerveja é de boa 
qualidade e é servida em qualquer local. Eles têm uma grande variedade de frutas fres-
cas e sucos. Além disso, você pode experimentar todos os tipos de pratos orientais e 
europeus, como há muitos restaurantes especializados.

Camboja
• QUANDO VIAJAR
O Camboja tem um clima tropical quente e úmido, você pode viajar o ano todo, mas 
tenha em mente que existem três temporadas. A estação seca, a mais agradável, vai de 
novembro a março, o mais quente vai de abril a maio, e de junho a outubro é a estação 
das monções, onde geralmente chove pontualmente no período da tarde.
• MOEDA LOCAL
A moeda local é o trilho. 1 usd = 3,88 riels. Embora o Dólar seja amplamente aceito.
• INTERNET
É fácil e barato acessar e-mails. Existem muitos cafés abertos a altas horas da noite. 
Atualmente, eles cobram de 50 centavos e 1 usd por hora.
• COMPRAS
O Krama ou cachecol de algodão tradicional, semelhante para um pareô, é muito típico 
usar como lembrança. Há também seda.
• ETIQUETA
Peça permissão antes de tirar fotos em qualquer Cambojanos ou monges, tire os sapatos 
antes de entrar nos lugares de adoração. Vista-se adequadamente nos templos. Saudar 
outro indivíduo é inclinar ligeiramente a cabeça e colocar as mãos no peito. Use ambas 
mãos ou a mão direita para dar ou aceitar algo. Não use seus pés para apontar para al-
guém. Não toque em nenhuma pessoa na cabeça. Não fazer exibições públicas de afeto.
• IDIOMAS
O Khemer é a língua ofi cial, embora o inglês seja bastante estendido. francês também 
é falado em na capital.
• ELETRICIDADE
A corrente é de 220 V. A maioria das tomadas são dois pinos planos.

Vietnã
• CLIMA
Nenhuma época pode ser considerada melhor ou pior para visita o Vietnã. Quando 
uma região é chuvosa, frita e úmida, existe outra zona com calor e sol. O clima do Vi-
etnã é muito variável. No Norte o inverno ocorre nos meses de novembro à abril com 
temperatura média de 16ºC e um clima úmido e frio. No verão de março a outubro as 
temperaturas são de 30ºC na média. O centro oferece uma combinação de dois tipos 

de clima. No Sul as temperaturas são constantes todo o ano e oscilam entre 25 e 30ºC. 
A estação seca vai de novembro a abril a estação das chuvas de maio a outubro. O mês 
mais frio em Hanói é janeiro e o mais quente é junho. Entre julho e novembro costumam 
se formar tufões.
• IDIOMA
Vietnãita.
• MOEDA LOCAL
Vietnã Dong e Dolares 
• ROUPA RECOMENDADA
Roupa cômoda de algodão estilo esporte. Uma capa de chuva é recomendada.
• GORJETAS
Uma pequena gorjeta será sempre apreciada nos hotéis, restaurantes, assim como para 
os guias.
• ELETRICIDADE
220/110 volts.
• NOTAS MUITO IMPORTANTES
Recomendamos beber somente líquidos engarrafados. Fora dos hotéis e restaurantes 
aconselhamos não comer nenhum alimento cru nem usar gelo nas bebidas. Recomen-
damos ainda óculos de sol, protetor solar e um repelente.

Indonésia
• CLIMA
A temperatura média é de 30º durante todo o ano. Na Indonésia há uma estação seca e 
uma estação chuvosa, o último vai de novembro a março,  mas não chove tão intensam-
ente como em outros países da região.
• IDIOMA
A língua oficial é indonésia, mas em uma ilha fala um idioma diferente. No caso de Bali, 
há mais pessoas que falam inglês.
• MOEDA LOCAL
Rupia indonésia. 1 USD = 14, 3 rupias
• ELETRICIDADE
220 V
• COMPRAS
Existe uma grande diversidade de artesanato local. Destacam-se os batiks, o ourives de 
prata e ouro ou os sarogns Balinesa.
• GEOGRAFIA
Na Indonésia existem 17.542 ilhas e outras mais não separadas. Os mais conhecidos e 
visitados são Sumatra, Java, Bornéu (Kalimantan) Lombok (com
suas ilhas Gili, famosa por suas praias), Flores (com o Parque Nacional de Komodo, fa-



Camboja  e Indonésia  
moso por seus dragões), Sulawesi (Ilhas Celebes) Papua e Bali. Bali é a ilha hindu cheia 
de templos em locais incríveis dentro do maior país islâmico do mundo: a Indonésia.
• HORÁRIO LOJAS E BANCOS:
Lojas: 09.00-21.00 e bancos: 08.30-14.30
• ROUPA
Roupas de algodão fresco recomendado, uma jaqueta, calçados esportivos, se você vis-
itar o vulcão de Bromo ou trekking. Durante o dia recomendado sandálias descobertas, 
boné e maiô. Recomenda-se transportar repelente de mosquitos.

Myanmar
• CLIMA
Myanmar é um país para o qual você pode viajar o ano todo, deve-se levar em conta que 
em abril, maio e parte de junho é bastante quente. Durante
todo o verão, até outubro, os ventos das monções arrastam chuva, a temperatura é mod-
erada e tudo fica verde. De novembro a março é a melhor época para viajar.
• MOEDA LOCAL
A moeda local é o Kyat, diz-se “chat” 1 USD: 1.470 Kyats. Em hotéis e lojas de souvenirs, 
aceitam cartões de crédito. O dólar também é geralmente
aceito diretamente, mas as notas têm que estar em muito bom estado. Nos aeroportos 
existem casas  de câmbio.
• ELETRICIDADE
230 V. Plugs. As tomadas são geralmente dois pinos. Carregar um adaptador evita surpre-
sas. O wifi não é tão difundido como em outros lugares do mundo.
• COMPRAS
Em Myanmar há muitas lembranças para comprar. Deve pechinchar. Existem tecidos de 
todos os tipos, esculturas de madeira, fantoches e muitos outros itens de artesanato.
• ALIMENTAÇÃO
Comida birmanesa é das mais recomendadas no sudeste da Ásia. É muito variada e pi-
cante embora não tão picante como nos outros lugares. A tipologia da sopa de macarrão 
é tão grande que é difícil decidir. O Dim Sun é recomendado.
• DICAS PRÁTICAS
Nos templos você sempre tem que entrar descalço, embora às vezes o chão esteja muito 
quente. Tem que entrar também com as costas, pernas e ombros coberto por isso é 
muito prático comprar um xale e levar na bolsa. Claro, assim como em todo o Leste, beba 
apenas água mineral e frutas com casca.

Nepal
• CLIMA
O Nepal possui 5 zonas climáticas de acordo com a altitude. Abaixo dos 1.200 met-
ros é tropical. Entre os 1.200 e 2.00 o clima é muito temperado. Entre 2.400 e 3.600 é 

considerada a zona fria. De 3.600 e 4.400 é clima subártico. E acima de 4.400 é o clima 
ártico. Há uma temporada de monções que vai de junho a setembro, o que se traduz em 
chuvas especialmente a tarde. Em face de viagens turísticas (não montanhismo), você 
pode viajar durante todo o ano.
• ,IDIOMA
A língua majoritária é nepalesa (44%) e depois há uma dúzia de idiomas e dialetos mi-
noritários. Nas grandes cidades e vilas, as pessoas falam inglês.
• RELIGIÃO
A maioria (81%) é hindu. 9% praticam o budismo, o resto são cristãos e muçulmanos.
• FESTIVIDADES
O Nepal é um dos países do mundo com mais festivais e festivais públicos. Há um total 
de 36 dias a ano esta circunstância permite ao turista desfrutar algum evento em sua 
viagem em qualquer época do ano.
• MOEDA
A moeda é a rupia Nepalesa. Em algumas lojas lembranças podem ser pagas em dólares 
americanos. Alteração: 1 USD = 115 rupias 1 € = 1,34 rupias
• COZINHA
O prato nacional é o banho Dal. Consiste em sopa lentilhas que são servidas em bhat 
(arroz cozido), com tarkari (legumes com curry) e achar (tropeçar) ao lado de chutni (con-
dimentos picantes). Uma experiência em Kathmandu é provar o hambúrguer de iaque.

Índia
• CLIMA
De junho a setembro ocorrem as monções com chuvas abundantes. O inverno é seco e 
fresco e a primavera quente, especialmente em maio e junho.
• MOEDA LOCAL
Rupia. Os cartões de crédito (em especial Visa e Mastercard) são aceitos em quase todos 
os centros turísticos. Leve Euros e Dólares americanos.
• ELETRICIDADE
220 volts, tomadas de 2 e 3 pinos.
• HORÁRIOS BANCOS E COMÉRCIOS
Os horários oficiais de abertura dos comércios e escritórios governamentais são de 9:30 
às 17:30 horas, de segunda à sexta-feira. Os bancos abrem de segunda à sexta-feira, das 
10:00 às 14:00 horas, alguns abrem aos sábados.
• COMPRAS
Grandes possibilidades de adquirir artesanatos de todos os tipos: tecidos Indianos, joias, 
roupas, pinturas etc.
• VACINAS
Segundo à OMS não é necessária nenhuma vacina, porém na época de chuvas é 
recomendável tomar contra cólera e malária.
• RECOMENDAÇÕES
É recomendável levar roupas de algodão, meias e um lenço grande para entrar aos tem-

plos (é obrigatório entrar descalço e com os ombros cobertos), boné e óculos de sol. 
Recomenda-se beber água mineral engarrafada e descascar a fruta antes de comer. Leve 
com você um repelente contra insetos e protetor solar. É aconselhável levar algum me-
dicamento contra resfriado e infecções intestinais. Não abuse das comidas apimentadas, 
coma alimentos do tipo mediterrâneo.
• NOTAS MUITO IMPORTANTES
Voos internos na Índia: advertimos expressamente que os voos domésticos sofrem fre-
quentes atrasos, troca de horários e cancelamentos, diante disso nos vemos obrigados 
a informar que a organizadora declina de todas as responsabilidades nestes casos e não 
fará reembolsos pela utilização de qualquer outro meio de transporte alternativo ou pela 
perca de alguma visita.

Sri Lanka
• GEOGRAFIA
Possui uma área de 65.525 quilômetros quadrados. Uma população de 21 milhões de 
habitantes. Está situada para o sudeste da Índia separada pelo oceano índico. Tem 
planícies ao longo da costa e áreas mais altas no centro da ilha. Lugar ideal para o cultivo 
de seu famoso chá. O cume mais alto são 2.525 metros.
• GOVERNO
É uma república socialista democrática desde 1978.
• IDIOMA
As línguas mais difundidas são Sinhala, Tamil e Inglês.
• ELETRICIDADE
230 V. Tomadas de três pinos.
• CLIMA
A temperatura média ao longo do ano é de 27% C. A umidade relativa é de 79,8%. A 
região sudoeste do país é afetada por chuvas de monção de maio a setembro e a área 
noroeste de dezembro a fevereiro.
• REFEIÇÕES
Comida convencional é bem apimentada, por isso tem que ter cuidado ao adicionar 
curry na comida. Existe uma grande variedade de vegetais, carnes, peixes e frutas frescas. 
A especialidade local é o curry feito com leite de coco, pimentão verde e especiarias 
aromáticas, como cravo, canela e açafrão, entre outros.
• MOEDA
A moeda local é a rupia. 1 USD = 161 rúpias O pagamento por cartões é bastante difun-
dido, especialmente em grandes locais.
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*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições 

Dia 1º(Ter): Délhi 
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Dia 
livre e acomodação no hotel. A moderna capi-
tal da Índia também é uma antiga cidade cujas 
origens se perdem em lendas. Centenas de mo-
numentos à adornam com sua história milenar. 
Acomodação no hotel. 

Dia 2º(Qua): Délhi 
Café da manhã. Pela manhã visitaremos a mesquita 
Jama Masjid, que está quase no meio da cidade 
antiga (Old Delhi) e é uma das maiores da Índia. 
Desde um dos extremos do pátio principal da 
mesquita, podemos apreciar o Forte Vermelho 
(Patrimônio da Humanidade). Mais tarde vamos 
até Raj Ghat, local onde Ghandi foi incinerado, 
para continuar com uma visita panorâmica dos 
edifícios governamentais ao largo do Raj Path e 
a imponente Porta da Índia. Visita ao templo Sikh 
de Bangla Sabih, onde observaremos o fervor com 
que os membros da Irmandade escutam a leitura 
do livro. Para completar nosso percurso visitaremos 
o Qutub Minar (Patrimônio da Humanidade) de 72 
metros de altura, construído no século XII, que é 
o monumento mais antigo dos que sobraram em 
Delhi. Jantar e acomodação no hotel. 

Dia 3º(Qui): Delhi / Jaipur 
Café da manhã. Pela manhã, saída pela rodovia 
com destino a Jaipur, a “cidade rosa” do Ra-
jasthan. Jaipur é talvez uma das cidades mais 
pitorescas do mundo. Dividida em 7 setores re-
tangulares, com ruas bem traçadas. Seu planeja-
mento é uma maravilha do urbanismo do século 
XVIII. Aqui poderemos encontrar a emblemá-
tica fachada do Palácio dos ventos. Chegada e 

check-in no hotel. Pela tarde faremos uma pa-
rada para podermos tirar fotos no Palácio Albert 
Hall e visitaremos o Templo Birla, santuário de 
mármore branco e rodeado de áreas verdes, 
dedicado ao deus Vishnú e sua esposa. Jantar e 
acomodação no hotel.

Dia 4º(Sex): Jaipur / Amber / Jaipur 
Café da manhã. Saída até as proximidades de 
Jaipur para visitar o Forte Amber, que desde a 
estrada nos brinda com uma imagem espetacu-
lar. Este complexo de palácios imponente está no 
alto de uma colina, o qual subiremos nas costas 
de um elefante para chegarmos ao local (lugares 
sujeitos a restrições).  Construído com arenito e 
decorado com mármores esculpidos que cobrem 
pisos e paredes e adornados com pinturas, lem-
bre-se de ver a magnificência com que muitos 
marajás costumavam viver. Continuaremos com 
uma visita panorâmica de Jaipur, no city Palace, e 
no Observatório de Jantar Mantar que ainda está 
em funcionamento de onde seremos capazes de 
observar a precisão dos instrumentos de pedra 
construídos no século XVIII.  Também passaremos 
no Palácio do Maharaja e seus museus. Regresso 
ao hotel, jantar e acomodação no hotel.

Dia 5º(Sab): Jaipur / Abhaneri / Fathe-
pur Sikri / Agra 
Café da manhã. Saída até Agra. Faremos nossa 
primeira parada em Abhaneri para admirar seus 
monumentos medievais dos rajputs como o 
poço Chand Baori e o Templo Harshat Mata de-
dicado ao deus Visnú. Continuaremos nosso pas-
seio até a cidade abandonada de Fatehpur Sikri, 
construída pelo imperador Mongol Akbar entre 

1571 e 1585. Foi a capital do império Mongol 
durante 14 anos, dos quais teve que ser aban-
donado, apesar disso podemos contemplar sua 
magnifica arquitetura que mistura estilos mon-
góis e hindus. Continuamos até Agra, cidade 
que alternava com Delhi a capital do império 
Mongol. Visitaremos o jardim Mehtab Bagh, na 
outra margem do rio Yamuna para podermos 
admirar o Taj Mahal, um excelente lugar para 
os apaixonados em fotografia. Jantar e acomo-
dação no hotel.

Dia 6º(Dom): Agra 
Café da manhã. Saída bem cedo para irmos 
contemplar uma das 7 maravilhas do mundo, O 
Taj Mahal com os primeiros raios do sol. Passeio 
de charrete e visita do Taj Mahal, erguido entre 
1631 e 1654 por Shah Jahan em memória de sua 
esposa Mumtaz Mahal. O monumento alcançou 
notoriedade especial pelo seu caráter romântico 
de sua inspiração. Continuaremos nossa visita ao 
Forte Vermelho, construído em arenito vermelho, 
pelo imperador mongol Akbar entre 1565 e 1573. 
É um complexo murado, que encerra em seus 
palácios e edifícios imponentes e cercado de um 
poço profundo que foi preenchido com água do 
rio Yamuna e reflete a arquitetura indiana sob 
Três imperadores mongóis: Akbar, Jehangir e 
Shah Jahan. Retorno ao hotel. Tarde livre, jantar 
e acomodação.

Dia 7º(Seg): Agra / Délhi 
Café da manhã. Pela tarde, saída pela rodovia 
com destino a Delhi. Chegada e traslado ao ae-
roporto para embarque em voo de regresso. Fim 
dos nossos serviços. Até uma próxima viagem!

Extensão Benares

Dia 7º(Seg): Agra / Delhi / Benares
Café da manhã. Na continuação saída pela es-
trada até o aeroporto de Delhi para pegarmos 
o voo (não incluído) com destino a Benares 
(Varanasi em inglês), a cidade das “Mil Esca-
das”, e além do mais, uma das mais sagradas 
da Índia. Chegada, traslado e check-in no 
hotel. Restante da tarde livre. Jantar e acomo-
dação no hotel.

Dia 8º(Ter): Benares
Ao amanhecer fazermos um passeio em barco 
pelo rio Ganges, para admirarmos los Ghats de 
incineração e contemplaremos aos fiéis ao largo 
das escadarias, purificando-se e realizando suas 
oferendas na água. Depois daremos um passeio 
pelo labirinto de vielas da cidade, onde suas ruas 
são uma cena da vida local. Retorno ao hotel e 
café da manhã. Vamos fazer uma excursão a 
Sarnath, cidade onde o Buda deu seu primeiro 
sermão. Aqui visitaremos seu museu, restos de 
estufas e o jardim com uma estátua do Buda. 
Regresso a Varanasi e traslado a margem do rio 
Ganges para assistir à cerimônia “Aarti”, ritual 
religioso hindu de fogo e adoração. Poderemos 
desfrutar das oferendas, das quais resultam todo 
um espetáculo. Retorno ao hotel, jantar e aco-
modação.

Dia 9º(Qua): Benares / Delhi
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e saída 
em voo doméstico até Délhi (voo não incluído). 
Chegada e fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

2020-2021
Todas as terça-feira de 01 de janeiro 2020 à 31 de março 2021

A partir de 750$
7

7, 9 e 10 Dias

Visitando: Délhi / Jaipur / Amber / Agra / Benares / Kathmandu

Índia: O Triângulo de Ouro

Saídas 2020 / 2021
A DELHI

5

Extensão a Benares / Extensão ao Nepal

Fiesta tradicional

INTRODUÇÃO
Vamos descobrir o mais espetacular da Índia: os fortes e palácios do Rajastão, bem como o bazar de Jaipur, 
onde realmente veremos a vida palpitando na Índia. O emblemático Taj Mahal e o Forte Vermelho em Agra, 
assim como a herança colonial britânica em Délhi. Possibilidade de prolongar a viagem a Benarés, a cidade 
sagrada e mais mística da Índia. É essencial testemunhar as orações e abluções nos gahts no rio Ganges.  Claro 
que a extensão para Kathmandu é mais do que recomendada, é a capital do Nepal, o reino dos Himalaias, os 
mercados e templos e paisagens são o melhor complemento para uma viagem pela Índia.



7Índia

Extensão Katmandú

Dia 7º(Seg): Agra / Delhi / Katmandú
Café da manhã. Na continuação saída pela es-
trada até o aeroporto internacional de Delhi para 
pegar voo até Katmandú (voo não incluído), capi-
tal do Nepal. Chegada e traslado ao hotel. Jantar 
de boas-vindas e acomodação no hotel.

Dia 8º(Ter): Katmandú
Café da manhã. A continuação começaremos 
nossa primeira visita, a estuda de Swayambhu-
nath. A estuda de Swayambhunath, importantís-
simo centro de peregrinação para os budistas 
de todo o mundo.  Desde a sua privilegiada 
localização e rodeados pelos macacos que 
guardam o templo, teremos uma vista generosa 
da cidade e do vale do Katmandú. A cidade 
de Katmandú, antigamente conhecida como 
Kasthamandap deve seu nome a uma casa de 
madeira supostamente feita da madeira de uma 
árvore só que ainda está no centro desta encan-
tadora cidade. O Palácio Real, conhecido como 
Hanuman Dhoka Durban e sem dúvida a prin-
cipal atração de Katmandú e está em volta de 
muitos outros templos e monumentos o Kumari 
Ghar, o Templo Taleju…É também aqui, em 
pleno centro da cidade onde poderemos ver 

se tivermos sorte a deus vivente Kumari, criança 
de idade pré adolescente que representa a ima-
gem viva da deusa Kumari na atualidade. Com 
o rosto sério e distante, com cara de poucos 
amigos, deixa ser vista por poucos instantes 
desde a janela de seu “cativeiro” depois que 
tivermos chamado sua atenção para que saia 
um pouco de seu recolhimento. Pela tarde 
continuaremos até a cidade de Patrán, também 
conhecida como Lalitpur, a cidade das artes. A 
praça principal está cheia de numerosos tem-
plos e lugares sagrados, todos eles represen-
tantes da melhor tradução escultural e religiosa 
do Nepal. O Krishna Mandir, do século XVII nos 
vigiará durante todos os momentos desde sua 
estratégica localização na praça central Patan. 
Retorno ao hotel e acomodação.

Dia 9º(Qua): Katmandú/
Café da manhã. Dia livre para aproveitar a ci-
dade, para passear pelas suas ruas e bazares da 
cidade. Também pode contratar alguma excur-
são no destino. Acomodação no hotel.

Dia 10º(Qui): Katmandú
Café da manhã. Traslado ao aeroporto interna-
cional de Katmandú. Chegada e fim dos nossos 
serviços. Até uma próxima viagem!

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições 

• Traslado de chegada e saída com transporte com ar-condicionado.
• Transporte em ônibus ou micro ônibus com ar-condicionado.
• Acomodação nos hotéis mencionados ou similares.
• Café da manhã diário e refeições mencionadas no itinerário nos hotéis ou restaurantes locais. 
• Passeio de elefante em Jaipur (lugar restrito, se não, se realizará em jeep).
• Serviço de guia em espanhol no tour local.  
• Entradas as visitas mencionadas.
• Seguro de assistência Mapaplus.

O Tour incluiSI

Cidade Categoria C Categoria B Categoria A

Delhi Regent Villa/Rockland 3* Holiday Inn 4* Crown Plaza, The Suryaa 5*

Jaipur Mansigh, Paradise 3* Park Regis 4* Royal Orchid 5*

Agra Howard Fern 3* Ramada, Four Points 4* Radisson, Jaypee 5*

Benarés Amayaa 4* Rivatas, Madin 4* Rivatas, Madin 4*

Katmandú Fairfield by Marriott 4* Fairfield by Marriott 4* Annapurna 5*/Aloft By Marriott 5*

Hotéis previstos ou Similares

Preço por pessoa em $ USA  em Apartamento Duplo Triangulo de Ouro

Temporada
Iti. MM801

Categoria C Categoria B Categoria A

Duplo Sup Indiv Duplo Sup Indiv Duplo Sup Indiv
01 Jan - 31 Mar 855 345 975 390 1.080 555
1 Abr - 24 Set 750 245 820 275 860 355
26 Set - 30 Set 905 350 1.015 390 1.120 560

01 Out - 31 Dez 20 915 365 1.040 415 1.150 590

$

Preço por pessoa em $ USA  em Apartamento Duplo Triangulo de Ouro E extensão Benares

Temporada
Iti. MM802

Categoria C Categoria B Categoria A

Duplo Sup Indiv Duplo Sup Indiv Duplo Sup Indiv
01 jan - 31 Mar 1.215 500 1.405 620 1.510 785
1 Abr - 24 Set 1.070 370 1.150 405 1.190 490
26 Set - 30 Set 1.220 475 1.345 525 1.450 690

01 Out - 31 Dez 20 1.295 610 1.500 740 1.610 910

$

Preço por pessoa em $ USA  em Apartamento Duplo Triangulo de Ouro e extensão Katmandú

Temporada
Iti. MM803

Categoria C Categoria B Categoria A

Duplo Sup Indiv Duplo Sup Indiv Duplo Sup Indiv
01 Jan - 31 Mar 1.265 565 1.380 615 1.515 820
1 Abr - 24 Set 1.160 470 1.225 495 1.295 620
26 Set - 30 Set 1.310 575 1.420 615 1.555 820

01 Out - 31 Dez 20 1.325 590 1.450 640 1.85 855

$

• Maleteiros, gastos pessoais, como bebidas, gorjetas, vistos, seguros, lavanderia assim como cha-
madas telefônicas. 

• Visitas e excursões não mencionadas no itinerário.
• Pagamento de câmera de vídeo nos templos.
• Voos internos mencionados por separado.
• Visto se necessário (consulte seu agente de viagem) 

O Tour não incluiNO

• Mínimo 2 passageiros
• Horário de entrada / saída dos hotéis são das 14:00 e 12:00 respectivamente.
• Taj Mahal está fechado toda as sextas-feiras.
• Tem um número limitado de elefantes na subida do forte de Amber em Jaipur, em alternativa 

poderá subir em jeeps se não for possível de elefante.
• O voo de regresso de Délhi deverá ser após às 17:00.
• Preços não válidos de 20 de dezembro 2020 à 5 de janeiro 2021

Nota Importante

Suplemento Voos internos 
(sujeito modificações) $

Suplemento Voo Délhi / Banares: Por pessoa NETO 199$
Suplemento Voo Délhi / Banares / Délhi: Por pessoa NETO 398$
Suplemento Voo Délhi / Katmandú: Por pessoa NETO 136$
Suplemento Voo Délhi / Katmandú / Délhi: Por pessoa NETO 273$

INDIA

Delhi

Agra
Jaipur

Benares

Katmandú

2

2

3
2

2

2



8 Índia 

Dia 1º: Délhi 
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Dia 
livre e acomodação no hotel. A moderna capi-
tal da Índia também é uma antiga cidade cujas 
origens se perdem em lendas. Centenas de mo-
numentos à adornam com sua história milenar. 
Acomodação no hotel. 

Dia 2º: Délhi 
Café da manhã e visita da antiga Délhi, co-
meçando pelo Raj Ghat, memorial onde foi 
cremado Mahatma Gandhi, o templo Sikh de 
Bangla Sabih, a Grande Mesquita Jamma Mas-
hid, de uma extremidade do pátio principal do 
mesquita, você pode ver o Forte Vermelho de 
Délhi Continuação no rickshaw  pelo heteroge-
nias ruas do bairro popular de Chandni Chowk 
Almoço Já em Nova Délhi, passaremos através 
do Rajpath, a cidade que ele construiu Edwin 
Lutyens para ser a capital britânica no chamado 
estilo anglo-indiano. o portão do Memorial da 
Índia erguido em homenagem aos soldados 
Falecido durante várias guerras. Construção de 
Parlamento, Palácio Presidencial, Ministérios ... 
Visite Qutub Minar o monumento mais antigo 
daqueles que ficaram em Délhi, construído  no 
final do século XII. É declarado “Patrimônio Mun-
dial” de 1993. Acomodação no hotel.

Dia 3º: Délhi / Agra 
Café da manhã . Partida por estrada para Agra. 
Chegada a Agra, localizada às margens do rio 
Yamuna, foi a capital do império mogol em seu 
tempo auge . Visitaremos o Forte Vermelho, 
construído em pedra arenito vermelho, pelo im-
perador Mogol Akbar entre 1.565 e 1.573. Trata-se 

de um recinto amuralhado que encerra em seu 
interior um conjunto de palácios e edifícios em 
seu  interior. À tarde, visitaremos o Taj Mahal e 
desfrutar das luzes do pôr do sol que o envolvem 
tudo em um tom rosa avermelhado, formando um 
cenário muito mais idílico para poder contemplar 
este espetacular conjunto arquitetônico, conside-
rada uma das 7 maravilhas do mundo Moderno. 
Jantar e Acomodação no hotel  alojamento.

Dia 4º:  Agra/ Fahtepur Sikkri/Parque 
Nacional Rantambore
Pensão completa. Partida  para visitar a cidade 
abandonada de Fatehpur Sikri, construída pelo 
imperador  Mogol Akbar entre 1571 e 1585, em 
homenagem a Saint Salin Chishti, Fatehpur Sikri 
constituiu a capital do império Mogol durante 
14 anos,  depois teve que  ser abandonado, o 
que levou a uma infinidade de roubos, embora, 
apesar que  ainda pode contemplar o sua  arqui-
tetura magnífica que mistura estilos mogoles e 
hindus. Partida por estrada para Ranthambore. 
Ranthambore foi convertido Parque Nacional 
estabelecido como o Santuário SawaiMadhopur  
em 1955 pelo Governo da Índia, e foi declarada 
uma das reservas de proteção do Tiger  em 1973. 
Ranthambore tornou-se no parque nacional em 
1980. Em 1984, as florestas foram declaradas 
Santuário de Sawai Man Singh e Keladevi, e 
em 1991 a reserva dos tigres amplia para incluir 
santuários De Sawai Man Singh e Keladevi. Bem 
conhecido pela atividade de diurno  dos tigres, 
Ranthambore é uma área muito especial e inco-
mum onde um presente natural encontra com 
o  passado histórico. Sambar cheetal, chinkara, 
langoors nilgai.. Jantar e acomodação no hotel  

Dia 5º: Parque Nacional Ranthambhore
Pensão completa. Safari pela manhã  e à tarde  
faremos de carro o safari  no  interior do Parque 
Nacional Ranthambore, umas melhores  reservas 
de tigres do  pais,  onde vivem outras serie de 
espécies. Acomodação no hotel.

Dia 6º: Parque Nacional Ranthambore/
Abhaneri/ Jaipur
Café da manhã   Partida por estrada para Jai-
pur, visitando no caminho Abhaneri  e seus 

monumentos Medievais como o poço Chand 
Baori e o Tempo de Harshat Mata dedicados a 
Deus Vishnu. Continuamos a Jaipur, capital do 
Estado de Rajastão e conhecida como a cidade 
rosa.  Jaipur foi dividido em nove partes, os nove 
bairros retangulares de Jaipur que simbolizam as 
nove partes do universo. Seu intenso comércio e 
suas indústrias têxteis joias, entre outros fazem 
Jaipur um próspero Cidade. À tarde, vamos as-
sistir à cerimônia Aarti no templo de Birla. Jantar 
e acomodação no hotel. 

Taj Mahal,Agra

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições 

A partir de 1725 $

12

10 ou 15 Dias
Visitando:    Délhi / Agra / Fahtepur Sikkri / Parque Nacional. Rantambore / Abhaneri / Jaipur / Benarés / Maldivas

11

INTRODUÇÃO

Vamos descobrir o mais espetacular da Índia: Os fortes e palácios do Rajastão, o emblemático 
Taj Mahal e a herança colonial em Délhi. Como complemento, adicionamos o Parque Nacional 
Rantambore, que é um dos maiores parques nacionais da Índia. Foi declarado um santuário da 
fauna. Em 1957 e em 1974, ele ganhou a proteção do “Projeto Tigre”. Conseguiu o seu estado de 
parque nacional em 1981.

Janeiro 14

Fevereiro 9

Março 10

Abril 12

Maio 5, 12, 29

Junho 2, 16, 30

Julho 7, 14, 28

Agosto 4, 11, 18

Setembro 1, 8, 15, 22

Outubro 6, 13, 20

Novembro 3, 10, 17

Dezembro 6

Janeiro 12, 26

Fevereiro 9, 23

Março 9

2020 2021

Saídas 2020 / 2021 
A DELHI  

Índia: Templos e Tigres
Extensão a Maldivas

¡N
OVO!



9Índia

Dia 7º: Jaipur 
Café da manhã. Saída até as proximidades de 
Jaipur para visitar o Forte Amber, que desde a 
estrada nos brinda com uma imagem espetacu-
lar. Este complexo de palácios imponente está 
no alto de uma colina, o qual subiremos nas 
costas de um elefante para chegarmos ao local 
(lugares sujeitos a restrições).  Construído com 
arenito e decorado com mármores esculpidos 
que cobrem pisos e paredes e adornados com 
pinturas, lembre-se de ver a magnificência com 
que muitos marajás costumavam viver. Retorno a 
Jaipur, continuaremos com nossa  no Palácio do 
Maharaja, seu museu e o Observatório Jai Singh, 
que ainda está em funcionamento, também po-
deremos contemplar a espetacular fachada do 
Palácio dos Ventos, convertido em emblema da 
cidade. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 8º: Jaipur/ Benares 
Café da manhã. Na hora informada traslado  para 
o aeroporto para embarque voo com destino  Be-
nares. Chegada e traslado  para o hotel.  Benares, 
atualmente chamado Varanasi é uma cidade de 
muitos contrastes, surpresas, de vida e morte, 
uma cidade  movimentada  onde vamos  encon-
trar áreas com muito barulho e outras com  cantos 
solitários. Esta cidade sagrada, centro de peregri-
nação hindu, é banhado pelas águas do Ganges, 
com uma  sua extensão curta duração de viagem 
de sul a norte, que simboliza a direção para o pa-
raíso. Jantar e Acomodação no hotel. .

Dia 9º: Benares
Antes do amanhecer, faremos um passeio  para 
os Ghats do rio Ganges, para assistir de um 
barco os rituais de purificação. Navegando rio 
acima, teremos a oportunidade de contemplar, 
também as fachadas dos palácios que os Gran-
des Reis da  Índia ordenaram a construir para si 
mesmo  e seus parentes idosos, juntamente com 

“Ashrams”, residências de homens santos que 
realizam a seus rituais ao nascer do sol. Passeio 
a pé de nos becos da cidade antiga, passando 
em frente Mesquita de Aurangzeb* e o templo 
Durga*, a terrível expressão da doce  esposa de 
Shiva, Parvati. Visita do Templo da Mãe Índia. 
Volta ao hotel para o café da manhã. Tempo livre. 
Jantar e acomodação no hotel. (*) No é permi-
tido ver  o   interior dos templos /mesquitas para 
estrangeiros.

Dia 10º: Benares / Délhi
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e saída 
em voo doméstico até Délhi (voo não incluído). 
Chegada e fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

Extensão Maldivas 

Dia 10º: Benarés / Délhi / Malé
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e saída 
em voo doméstico até Délhi (voo não in-
cluído).Traslado ao  hotel perto do aeroporto. 
Jantar  no hotel  e traslado  hotel ao aero-
porto. Saída  em voo com  destino Maldivas. 
Noite a bordo.

Dia 11º: Malé
Chegada a  Malé, capital da Maldivas. Traslado 
ao hotel em   hidro avião . Almoço e Jantar. Aco-
modação no hotel. 

Dia 12º-14º: Maldivas
Todo incluído. Dia livres  para descansar nas 
parais paradisíacas do  hotel. Acomodação  no  
hotel.

Dia 15º: Maldivas
Café da manhã.  Na hora informada, traslado ao 
aeroporto para embarcar em voo de retorno.  
Fim  dos nossos  serviços  

Suplemento Voos internos 
(sujeito alterações) $

Suplemento voo Jaipur/Varanasi (Benares): 250 $ NETO Por pessoa
Suplemento voo (Benares )Varanasi/Délhi: 200 $ NETO Por pessoa
Suplemento voo Délhi /Male: 250 $ NETO Por pessoa

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições 

• Traslados aeroporto/hotel/ aeroporto com  assistência.
• Acomodação nos hotéis mencionados ou similares.
• Café da manhã diário e refeições segundo a  programa em hotel ou restaurante locais.
• Transporte em ônibus ou micro ônibus  com ar-condicionado.
• Visitas indicadas  no programa com guia locais  de idioma espanhol.
• Paseio em elefante em  Jaipur.
• 2 safaris em  na área do Parque Nacional  Ranthambore
• Passeio em  bote no rio  Ganges em  Varanasi (sujeito as condiciones climáticas)
• Passeio em  Tonga em Agra do Taj Mahal ao parking.
• Passeio no Rickshaw em Délhi ou Jaipur
• Seguro de Assistência Mapaplus.
• Traslado de chegada e saída com transporte com ar-condicionado.

O Tour incluiSI

Cidade Categoria B Categoria A
Delhi Holiday Inn Mayur Vihar 4* Crown Plaza, Mayur Vihar 5*
Agra Crystal Sarovar 4* Taj Convention  5*

Ranthambore Shergarth 4* Juna Mahal 5*
Jaipur Lemon Tree 4* Hilton 5*

Benarés Rivatas  4* Radisson  5*
Maldivas Adaaran Club Rhanali 4* (Estandar Bungalow) Adaaran Club Rhanali 4* (Estandar Bungalow)

Hotéis previstos ou Similares

• Gastos pessoais, como: bebidas, gorjetas, vistos, maleteiros, seguros, lavanderia assim como 
chamadas telefônicas. 

• Visitas e excursões não mencionadas no itinerário.
• Pagamento de câmera de vídeo nos templos.
• Voos doméstico  Délhi/Benares/Délhi
• Voos internacionais  Delhi/Malé
• Voos internacionais
• Visto se necessário (consulte seu agente de viagem)

O Tour não incluiNO

• Mínimo 2 passageiros
• Taj Mahal está fechado toda as sextas-feiras.
• Tem um número limitado de elefantes na subida do forte de Amber em Jaipur, em alternativa 

poderá subir em jeeps se não for possível de elefante.
• Consultar preços nas saidas de  Natal e  Final de Ano. 
• Horário de entrada / saída dos hotéis são das 14h00 e 12h00 respectivamente.
• O voo de regresso de Délhi deverá ser após às 17h00.
• O Parque  Nacional  Ranthambore é dividido em 10 áreas  das quais as primeiras 5 permanecem 

abertas
• de 01 de outubro a 30 de junho de cada ano. De 01 de julho a 30 de setembro, coincidindo com 

o período de estação chuvosa, ou seja, apenas as áreas 06 e 10 podem ser visitadas  pois  estão 
equipadas para estradas a pé ou jeeps.

• Preços não válidos de 20 de dezembro 2020 à 5 de janeiro 2021

Nota Importante

• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto em lancha rápida.
• 4 noites de diárias no  hotel indicado no regime  Tudo Incluído

Extensão Maldivas

Preço por pessoa em $ USA  em Apartamento Duplo Templos e Tigres 

Temporada
Iti. MM804

Categoria B Categoria A

Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv

Jan: 14;  Fev: 09; Março: 10 1.885 720 2.150 960

Abr: 12;  May: 05, 12, 29; Jun:02, 16, 30; 
Jul:07, 14, 28; Ago: 04, 11, 18; Set: 01, 08, 15 1.725 515 1.895 730

Sep: 22 1.785 575 1.935 770

Out: 06, 13, 20; Nov: 03, 10, 17; Dez: 06; 
Jan (21): 12, 26; Fev (21): 09, 23; Mar(21): 09 1.980 755 2.250 1.010

$

Preço por pessoa em $ USA  em Apartamento Duplo Templos, Tigres e Maldivas  

Temporada
Iti. MM805

Categoria B Categoria A

Duplo Sup Indiv Duplo Sup Indiv

Jan: 14;  Fev: 09; Março: 10 2.750 1.395 2.900 1.535

Abr: 12 2.605 1.180 2.700 1.300

Mai: 05, 12, 29; Jun:02, 16, 30; Jul:07, 14, 28; 2.225 970 2.325 1.095

Ago: 04, 11, 18; 2.345 1.055 2.445 1.180

Set: 01, 08, 15 2.295 1.025 2.390 1.150

Set: 22 2.325 1.060 2.415 1.170

Out: 06, 13, 20; 2.440 1.165 2.600 1.315

$

INDIA SRI LANKA

4 Maldivas

Agra

Jaipur

Delhi

Ranthambhore Fort
Benarés

1

2

2

2

2



10 Índia 

A partir de 2.022$

17

14 Dias
Visitando: Délhi / Mandawa / Bikaner / Pokharán / Jaisalmer / Jodhpur / Udaipur/Jaipur /Agra

Índia Milenar: O Rajastão

Dia 1º: Délhi 
Chegada a Delhi e traslado ao hotel. Restante do 
dia livre. Acomodação no hotel. 

Dia 2º: Délhi 
Café da manhã. Pela manhã visitaremos a mes-
quita Jama Masyd, uma das maiores da Índia e 
do Raj Ghat, local onde Ghandi foi cremado. Vi-
sita panorâmica dos edifícios governamentais e 
a imponente Porta da Índia. Visita ao templo Sikh 
de Bangla Sabih e Qutub Minar construído no 
século XII, que é o monumento mais antigo dos 
que sobraram em Delhi. Jantar e acomodação 
no hotel. 

Dia 3º: Délhi / Mandawa
Café da manhã. Saída até Mandawa e caminhada 
através de suas ruas coloridas com fachadas dos 
“havelis”. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 4º: Mandawa / Bikaner
Café da manhã. Partida para Bikaner, cidade for-
taleza cercada por muralhas, conhecida por seus 
artesanatos e palácios. Visita do Forte Junagarh. 
Jantar e acomodação no hotel.

Dia 5º: Bikaner / Pokharan / Jaisalmer
Café da manhã. Partida para Pokharan e visita de 
seu forte. Passaremos pelo deserto de Thar para 
chegar a Jaisalmer, a “cidade dourada”. Jantar e 
acomodação no hotel.

Dia 6º: Jaisalmer
Café  da  manhã  . Visita da “cidade dourada”. 
De volta à cidade, visitaremos os “Havelis”, an-
tigas casas senhoriais construídas no século XVII 
pelos comerciantes ricos, cujas as fachadas são  

autênticos bordados de pedra. À tarde,  passeio 
de  camelo  pelas   e nos aproximaremos dos 
“chatris”, túmulos antigos localizados nos arre-
dores da cidade, de onde podemos contemplar 
o pôr do sol e as cores em sua parede. Jantar e 
acomodação no hotel.

Dia 7º: Jaisalmer / Jodhpur
Café da manhã. Partida para Jodhpur, conhecida 
como a Cidade Azul por causa da cor que pintam 
as casas. Visita do Forte Meherangarh com seus 
pátios e palácios perfeitamente preservados e vi-
sita do mausoléu branco Jaswant Thada. Jantar e 
acomodação no hotel.

Dia 8º: Jodhpur / Ranakpur / Udaipur
Café da manhã. Partida para Ranakpur e visita do 
templo Adinath, o maior e mais bonito templo 
Jain na Índia. Tudo é construído em mármore 
branco. Almoço. Continuação até Udaipur, um 
oásis no deserto. Acomodação no hotel.

Dia 9º: Udaipur
Café da manhã. Visita do Palácio dos Marajás nas 
margens do Lago Pichola, transformado em  um 
museu, um verdadeiro labirinto de  pátios, quios-
ques, quartos e jardins. Depois, visita  do Pálacio  
a Sahelion-ki Bari, conhecido também como 
“Jardim das Damas de Honra”, que era um lugar 
de lazer para as damas da corte. Possui lagos, 
roseirais e elefantes esculpidos em mármore. Em 
seguida, passeio de barco (compartilhado) pelo 
lago Pichola, (sujeito ao nível da água). Jantar e 
acomodação no hotel.

Dia 10º: Udaipur / Jaipur
Café da manhã. Saída para Jaipur, capital do 

estado do Rajastão e conhecida como Cidade 
Rosa. À tarde, assistiremos à cerimônia de Aarti 
no Templo de Birla. Jantar e acomodação no 
hotel.

Dia 11º: Jaipur
Café da manhã. Visita ao Forte de Amber , no 
topo de uma colina que vamos subir nas cos-
tas de um elefante (lugar restrito) ou em jipes. 
Retorno a Jaipur, onde visitaremos o Palácio do 
Maharaja, seu museu e o Observatório Jai Singh. 
Poderemos contemplar a espetacular fachada do 
Palácio dos Ventos, convertido em emblema da 
cidade. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 12º: Jaipur / Abhaneri / Fathepur 
Sikkri / Agra
Café da manhã. Saída para Abhaneri e visita de 
seus monumentos medievais e a cidade abando-
nada de Fatehpur Sikkri. Chegaremos em Agra e 
visitaremos o Taj Mahal, aproveitando as luzes do 
pôr-do-sol. Vamos contemplar este espetacular 
conjunto arquitetônico, considerado uma das 7 
maravilhas do mundo moderno. Jantar e acomo-
dação no hotel.

Dia 13º: Agra
Café da manhã. Visita do Forte Vermelho, um 
complexo murado que abriga palácios e edifícios 
imponentes. Visita do ashram da Madre Teresa. 
Jantar e acomodação no hotel.

Dia 14º: Agra / Délhi
Café da manhã. Traslado pela estrada até Délhi. 
Jantar em um hotel próximo ao aeroporto. Tras-
lado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços. Até 
uma próxima viagem!

Fuerte Amber

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições 
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• Traslado de chegada e saída com transporte 
com ar-condicionado.

• Transporte em ônibus ou mini ônibus com 
ar-condicionado.

• Acomodação nos hotéis mencionados ou simi-
lares.

• Café da manhã diário e refeições mencionadas 
no itinerário.

• Passeio de elefante em Jaipur (lugar restrito, se 
não, se realizará em jeep).

• Serviço de guia em espanhol em tour regular 
desde Jaipur a Agra e desde Délhi a Jaipur com 
um mínimo de 10 pessoas. Menos de 10 pessoas 
as visitas com  guia locais  de idioma espanhol  
e trechos entre as  cidades com motorista guia 
de  idioma  inglês. 

• Entradas as visitas mencionadas: passeio  em   
lancha (compartida) pelo Lago Pichola em Udai-
pur, paseio de camelo  nas  dunas de Sam em 
Jaisalmer, subida sobre o elefante até  o Forte   
Amber em  Jaipur (lugares ilimitados), paseio  
por rickshaw em Délhi ou Jaipur

• Impostos locais e taxa de serviço.
• Seguro de assistência Mapaplus.

O Tour incluiSI

Cidade Categoria B Categoria A

Delhi Crowne Plaza Mayur Vihar 5* Le Meridien/Lalit 5*

Mandawa Vivana Haveli (Heritage) Mandawa Castle (Heritage Grand)

Bikaner Ganga Mahal (Heritage) Narender Bhawan (Heritage)

Jaisalmer Rawal Kot 4* Desert Palace 4*

Jodhpur Umed 3* sup Trident/Indana Palace 5*

Udaipur Trident/Anantha 4* Trident/Anantha 4*

Jaipur Hilton 5* Hilton 5*

Agra Taj Convention 5* Taj Convention 5*

Hotéis previstos ou Similares

• Gastos pessoais, como bebidas, gorjetas, vis-
tos, seguros, lavanderia assim como chamadas 
telefônicas. 

• Visitas e excursões não mencionadas no itine-
rário.

• Pagamento de camera de vídeo nos templos.
• Visto

O Tour não incluiNO

• Mínimo 2 passageiros
• Horário de entrada / saída dos hotéis são das 

14:00 e 12:00 respectivamente.
• Taj Mahal está fechado todas as sextas-feiras.
• Tem um número limitado de elefantes na 

subida do forte de Amber em Jaipur, em 
alternativa poderá subir em jeeps se não for 
possível o elefante.

• Preços não validos de  20 de dezembro 2020 à 
5 de janeiro 2021

• Consultar suplementos de Natal e Reveillon

Nota Importante

INTRODUÇÃO
Algumas pessoas dizem que o Rajastão, o estado dos Rajputs, os senhores feudais dos turbantes e os gran-
des bigodes, é o país dos Palácios e do Forte. Vamos fazer um tour pelo deserto de Thar para descobrir os 
palácios mais sumptuosos e vamos mesmo ficar em alguns deles. Em Udaipur vamos ver os palácios em 
frente ao Lago Pichola, em Ranakpur um dos templos mais fascinantes do país. E, claro, vamos terminar a 
viagem em frente ao monumento mais emblemático do país: o Taj Mahal, o monumento dedicado ao maior 
e mais belo amor do mundo.

Janeiro 12

Fevereiro 9

Março 8, 29

Maio 3, 17, 31

Junho 14

Julho 5, 19, 26

Agosto 2, 9, 16, 30

Setembro 6, 13

Outubro 4, 11, 18

Novembro 1, 8, 15, 29

Dezembro 20 (*)

Janeiro 3, 17, 31

Fevereiro 14, 28

Março 21

2020 2021

Saídas 2020 / 2021 
A DELHI  

INDIA

NEPAL

Delhi

AgraJaipur
2

2

2

Mandawa
1

Bikaner

Jaisalmer

Jodhpur

Udaipur

1

2 1 2

2

Preço por pessoa em $ USA  em Apartamento Duplo

Temporada
Iti. MM806

Categoria B Categoria A

Duplo Sup. Indiv. Duplo Sup. Indiv.

12 Jan - 02 Mai 2.757 1.395 3.291 1.862

03 Mai - 13 Set 2.022 798 2.374 1.067

14 Set - 19 Dez 3.014 1.517 3.597 2.029

20 Dez 20 - 02 Jan 21 3.536 2.041 4.290 2.722

03 Jan - 21 Mar 3.014 1.517 3.597 2.029

$

¡N
OVO!



11Índia

A partir de 2.152$

11

12 Dias
Visitando:   Chennai / Mahabalipuram / Kumbakunam / Trichy / Madurai / Munnar / Kumarakom / Cochin

Sul da Índia

Dia 1º: (Dom) Madras (Chennai)
Chegada a Chennai, capital do estado de Tamil 
Nadu. Traslado ao hotel. Acomodação no hotel. 

Dia 2º: (Seg) Madras / Mahabalipuram
Café da manhã. Passeio panorâmico de Madras 
e saída pela estrada para Mahabalipuram. Visita 
do complexo monumental de Mahabalipuram: 
Templo da Costa , a Grande Rocha, um dos 
lugares mais bonitos para a sua rica decoração 
que se reproduz a mítica Descida de Ganges e 
os Cinco Rathas, cinco pequenos templos mo-
nolíticos consagrados ao deus Shiva e formando 
um conjunto de beleza excepcional para suas 
esculturas de pedra monolíticas. Acomodação 
no hotel.

Dia 3º: (Ter) Mahabalipuram / Kanchipu-
ram/ Mahabalipuram
Café da manhã. Dia inteiro de excursão e visitas 
aos templos de Kanchimpuram. Esta cidade é 
considerada na Índia uma das mais sagradas do 
hinduísmo, conhecida nos tempos antigos como 
Kachi, e com mais de mil templos está localizado 
no rio Palar, e é conhecida por seus templos e 
saris de seda. Após a visita aos templos, volto a 
Mahabalipuram. Acomodação no hotel.

Dia 4º: (Qua) Mahabalipuram /Kum-
bakunam
Café da manhã .Partida pela estrada para Kum-
bakunam, visitando a caminho em Chidambaram 
o Templo de Brihadeeshwarar, santuário do shiva 
Nathraja. Então para Gongaykondacholapuram, 
onde vamos admirar Templo de pedra braha-
deeswar. Viagem terminar por estrada até chegar 
a Kumbakunam. Pela tarde, visitaremos o Templo 

Airawateswara perto da aldeia de Darasuram. 
Acomodação no hotel.

Dia 5º: (Qui) Kumbakunam/Tanjore/Tri-
chy
Café da manhã. Saida pela  estrada para Tanjore. 
Visitar ao Templo de Brihadeswara, considerado 
o templo mais perfeito na arquitetura dravidíca . 
Continuação até  Trichy. À tarde subida ao Forte 
da Rocha, com a Passagem das Cem Colunas, 
coroado pelo templo dedicado ao Deus Vi-
nayaka. Na Ilha Srirangam, sobre  o rio Kaveri, 
visitaremos o grande Templo Ranganathswami. 
Acomodação no hotel.

Dia 6º: (Sex) Trichy / Chettinad / Madurai
Café da manhã.Vamos sair pela estrada em di-
reção a  Madurai visitando a rota de Chettinad, 
onde podemos visitar  os edifícios pitorescos de 
suas casas. Chegada em Madurai. Acomodação 
no hotel.

Dia 7º: (Sab) Madurai
Café da manhã.  Na primeira hora do dia pas-
seio para ver o coloração do Mercado das Flo-
res, um dos mais importantes ul da Índia e do 
Ghat Dhobi. Visitaremos o Lago Mariamman 
Teppakhulam, o Palácio de Tirumalay Kayak e 
o grande Templo de Meenakshi, localizado no 
coração da cidade. Visita de Dhobi Ghat e o Mer-
cado de Flores e Vegetais, um dos  maiores  da 
Índia. É aconselhável participar durante a noite 
da  cerimônia de encerramento das portas do 
Templo. Acomodação no hotel.

Dia 8º: (Dom) Madurai / Munnar
Café da manhã. Saida pela estrada em direção  

a Munnar, famoso  por ser um dos maiores 
produtores de chá  no Sul da Índia. Visitar uma 
fábrica de chá para conhecer o processo de ela-
boração, continuando a Barragem Mattupetty 
e o mercado local da cidade. Acomodação no 
hotel.

Dia 9º: (Seg) Munnar / Kumarakom
Café da manhã. Saída pela  rodoviária para a re-
gião “Backwaters”até chegarem a Kumarakum, 
localizado nas margens do Lago Vembanad,  
uma região úmida  e uma grande variedade flo-
res dão início ao  passeio pelo lago  com seus 
centenas de canais  é conhecida como “Veneza 
do Oriente” “Backwaters” . Chegada em Kuma-
rakom e traslado para o hotel. Acomodação no 
hotel.

Dia 10º: (Ter) Kumarakom / Cochin
Café da manhã e almoço. Saída pela  estrada 
para Alleppey, onde faremos a caminhada atra-
vés dos canais em uma casa de barco. Retorno  
para Cochim. Acomodação no hotel. 

Dia 11º: (Qua) Cochin
Café da manhã. De manhã ,visite Cochin, in-
cluindo a Sinagoga Judaica e visita ao Palácio 
Holandês com seus maravilhosos murais repre-
sentando A história completa de Ramayana em 
suas paredes. Vamos terminar a visita assistindo a 
chamativa pesca  china que se estende ao longo 
da costa de Kerala. Acomodação no hotel. 

Dia 12º: (Qui) Cochin
Café da manhã . Na hora apropriada, traslado ao  
aeropuerto para embarque  em voo de  retorno.  
Fim dos nossos serviços 

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições 

1

• Traslados  aeroporto/hotel/aeroporto.
• Transporte em ônibus  o micro ônibus com ar  

acondicionado.
• Acomodação nos hotéis indicados ou  similares.
• Café da manhã diário e refeições conforme o 

programa em  hotéis ou  restaurantes locais.
• Serviço de guia acompanhante de idioma es-

panhol en tour regular.
• Entradas as visitas mencionadas.
• Impostos locais e taxas de serviços 
• Seguro de Assistência Mapaplus

O Tour incluiSI

Cidade Categoria B Categoria A

Chennai Lemon Tree 4* The Residency Tower 5*

Mahabalipuram Grand Bay Resort 4* Grand Bay Resort 4*

Kumbakunam Paradise Resort 3* Mantra Koodam 4*

Trichy Sangam 3* Sangam 3*

Madurai Poppy 4* Heritage 5*

Munnar Silver Tips 5* Blanket 5*

Kumarakom Lake Song 3* Coconut Lagoon 5*

Cochin Holiday Inn 5* Crowne Plaza 5*

Hotéis previstos ou Similares

• Gastos pessoais como bebidas, gorjetas, male-
teiros, vistos, seguros, lavanderia e chamadas 
tetônicas 

• Visitas e excursiones não  especificados no 
itinerário.

• Serviços de Videos realizados nos  templos.
• Vistos 

O Tour não incluiNO

• Mínimo 2 passageiros.
• Horário de entrada / saída  dos hotéis são 

14h00 e 12h00  respectivamente.
• O Palácio Holandês e a Sinagoga estão  fe-

chados de sextas-feiras e sábados.
• Consultar suplementos de Natal e  Final de 

Ano. 

Nota Importante

INTRODUÇÃO
Vamos descobrir o mais espetacular do sul da Índia. Chegamos em Chennai uma das quatro maiores metró-
poles da Índia. Vamos fazer uma viagem visitando o complexo monumental de Mahabalipuram, os templos 
de Kanchimpuram, Tanjore uma das cidades mais antigas, em Madurai vamos ver o mercado de flores colori-
das, vamos atravessar plantações de chá até chegarmos A Cochin, considerada a Rainha do Mar Arábico por 
sua importância no comércio de especiarias na costa do Mar Arábico desde o século XIV.

Abril 5

Julho 5, 18

Agosto 2, 9, 16

Setembro 6, 20

Outubro 4, 18

Novembro 1, 15, 29

Dezembro 27

Março 21

2020 2021

Saídas 2020 / 2021 
A CHENNAI 

Cochín

Preço por pessoa em $ USA  em Apartamento Duplo Sur de India

Temporada
Iti. MM807

Categoria B Categoria A

Duplo Sup. Indiv. Duplo Sup. Indiv.

05 Abr - 03 Out 2.152 841 2.355 1.043

04 Out - 26 Dez 2.286 984 2.595 1.247

27 Dez 20 - 20 Mar 21 2.566 1.138 3.026 1.462

21 Mar - 31 Mar 2.286 984 2.595 1.247

$

INDIA

Chennai

Mahabalipuram

Kumbakonam
Tiruchirappalli

Madurai

Kumarakom 

Munnar

Cochín

1

2

11
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12 Índia 

A partir de 2.755$
8

9 o 11 Dias
Visitando:   Kathmandú / Thimpu / Punakha / Wangdue / Taktsang/ Haa / Paro / Bangkok

Reinos do Himalaia, Butão e Bangkok 

Dia 1º: Katmandu
Chegada ao aeroporto de Kathmandu e traslado 
até ao hotel. Resto do dia livre. Kathmandú que 
é a  capital e centro político e cultural de Nepal , 
situada  a 1336m de altitude em um amplo Vale 
reados por altas montanhas. Acomodação no 
hotel. 

Dia 2º:  Katmandu / Paro / Thimpu 
Café da manhã. Transfer até o aeroporto para 
embarcar ao  Reino de Butão com destino a 
Paro. O voo a Paro é um dos mais espetacular 
que pode ser realizado na região do Himalaia, 
nos oferece uma  fascinante vista da região e 
uma descida fabulosa na chegada a Paro. Che-

gada e saída pela estrada em direção a Thimphu 
a capital do Butão, Durante a rota vamos visitar 
o  Chuzom, confluência dos rios Paro e Thimpu 
onde vamos encontrar três estilos diferentes 
de stupas(Stupas são antigas construções fu-
nerárias  indianas que contêm relíquias de reis 
e heróis): Tibetano, Nepale Butanesa. Almoço. 
Pouco antes de chegarmos em Chuzom, vamos 
visitar o Templo de Lhakang Tschgang. Conti-
nuação ao vale Thimpu. À tarde, vamos dar um 
passeio pelo mercado local a pé. Logo após 
vamos nos dirigir a Buddha (Kuenselphodrang), 
a maior estátua de Buda no Butão e desde então 
onde há excelentes vistas do vale. Jantar e Aco-
modação no hotel.  

Dia 3º:  Thimpu 
Café da manhã. De manhã, visitaremos a Biblio-
teca Nacional, que mantém uma vasta coleção 
textos e manuscritos budistas antigos, alguns dos 
quais deles com mais de cem anos de idade, bem 
como outra coleção de livros de cultura e religião 
Himalaia. Almoço. À tarde, visita Memorial Chor-
ten, rodeado de pessoas dando voltas e recitando 
mantras e demonstrando a sua fé. Vamos conti-
nuar com o impressionante mosteiro fortaleza 
Trashichhoedzong que abriga a Secretaria de 
Estado, a sala do trono de Sua Majestade e vários 
escritórios do Governo.  Em continuação vamos 
terminar  em um Centro de Artesanato e um Bazar 
de artesão locais. Jantar. Acomodação hotel. 

Dia 4º Thimpu / Punakha /  Wangdue  
Café da manhã. Saída por estrada em direção a 
Punakha, no caminho iremos passar pelo desfila-
deiro de Dochu-La. Breve parada  para observar 
as vistas panorâmicas, o chorten e as bandeiras 
de oração. Se o tempo permitir será possível ad-
mirar alguns dos principais picos dos Himalaias. 
Pelo caminho iremos ter uma  Breve excursão ao 
Templo Chimi Lakhang, localizado em uma co-
lina no centro do vale; dedicado a Lama Drukpa 
Kuenley e conhecido como o templo da fertili-
dade. Almoço .  À chegada a Punakha visitare-
mos Punakha Dzong, residência de inverno do 
sacerdote principal e dos monges de Tashichho-
dzong. Jantar e Acomodação no hotel. 

Dia 5º  Wangdue / Paro 
Café da manhã .Localizado no meio de uma 
floresta de pinheiros com vistas do Vale de 
Punakha e Wangduephodrang, visitaremos o 
Mosteiro Sangchhen Dorji Lhakhang Lhuendrup; 
o templo abriga uma estátua  Bronze de Avalo-
kiteshvara, 5 metros  uma das  maiores do país. 
Continuação a visita a Dzong Simtokha, também 
conhecida como “A Fortaleza das Joias abando-
nado” por causa da qualidade de seu trabalho 
em madeira feita em sua torre central. Chegada 
Paro. Almoço. Visita do Ta Dzong, construído no 
século XVII, originalmente como torre de vigia, 
mas que agora acolhe o Museu Nacional desde 
1.968. Jantar e Acomodação. 

Dia 6º Paro / Taktsang / Paro  
Café da manhã. Prepare as  câmeras que o  pas-
seio nos proporcionará a excelência de  toda  
Butão  um dia inesquecível incrível.  Visita ao 
mosteiro de Taktsang, conhecido como o ninho 

Kathmandú

12

INTRODUÇÃO
Butão, também conhecida como a “Terra do Dragão do Trovão” ou “o último Sangri-la” de  terra, 
está localizado no território mais oriental do Himalaia entre a Índia e a República popular China. 
Este pequeno reino do Himalaia é um dos lugares mais isolados da Terra. Paisagens antigos mos-
teiros budistas etc. Admiração. Um lugar idílico para visitar.

Saídas 2020 / 2021 
A KATHMANDU  

Abril 5

Maio 3, 17, 31

Junho 14

Julho 5, 19, 26

Agosto 2, 5, 9, 16

Setembro 6, 13, 20

Outubro:    4, 11, 18   

Novembro: 1, 15

Dezembro: 6, 27

Janeiro 17

Fevereiro 7

Março 7, 28

2020 2021



13Índia

do Tigre um autêntico mosteiro da lenda. O 
cenário o complexo não poderia ser mais es-
petacular e chocante, porque o mosteiro está 
construído sobre uma parede com 700 m de 
altura do Vale de Paro.. Almoço. Visita ao Kyichu 
Lhakhang, um dos mosteiros mais antigos que 
reflete a introdução do Budismo no Butão. Jantar 
e Acomodação no hotel.

Dia 7º: Paro/Haa/Paro
Café da manhã. Saída pela estrada para passar 
a colina de Che-La, a 4.200 m, onde teremos a 
oportunidade de observar (sujeito às condições 
climatéricas) o Pico Chomolari e o Jichu Drakey. 
A descida será feita através de uma floresta de 
pinheiros até chegar a Haa, onde poderemos 
ver Dong (Visita exterior). Visita ao Mosteiro 
Lhakang Karpo (Templo branco) e o Mosteiro 
Lhakang Nagpo (Templo Negro). Almoço. Re-
gresso a Paro. Jantar e Acomodação no hotel.

Dia 8º:  Paro/ Katmandú
Café da manhã. Na hora indicada, Traslado ao 
aeroporto para embarcar no voo até Katmandú. 
Chegada e transfer ao hotel. Resto do dia livre. 
Acomodação no hotel. 

Dia 9º: Kathmandú
Café da manhã. Na hora indicada, Traslado ao 
aeroporto para embarcar no voo de regresso a 
seu destino.  Fim dos nossos serviços

Extensão a Bangkok

Dia 9º: Katmandú / Bangkok (Tailândia)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto  interna-
cional de Katmandú para embarque  no voo com 
destino a a Bangkok (voo não  incluído). Che-
gada e traslado ao hotel. Acomodação no hotel  

Dia 10º: Bangkok
Café da manhã . Logo cedo vista panorâmica 
pela conhecer os principais pontas da cidade 
com seus  monumentos e  avenidas, nossa pri-
meira descoberta é avenida  de Bangkok,  do 
outro lado da movimentada Chinatown onde 
faremos nossa primeira parada: o Templo Wat 
Traimit o mais conhecido Templo do Buda dou-
rado e que abriga um Imagem de Buddha de 5 
toneladas de ouro contínuo. Nossa próxima pa-
rada ser O Templo Wat Pho ou Templo do Buda 
Reclinável, um dos  maiores Budas reclináveis do 
mundo com 46 metros de comprimento e em 
seus pés encontramos uma gravura espetacular 
de 108 imagens representam ações positivas do 
budismo. Retornando ao hotel visitaremos uma 
fábrica de pedras preciosas . Resto do dia livre. 
Acomodação no hotel. 

Dia 11º: Bangkok
Café da manhã. Na hora indicada, Traslado ao 
aeroporto para embarcar no voo de regresso a 
seu destino.  Fim dos nossos serviços.

Nido del Tigre, Bután

• Traslados, visitas e excursões em serviço regular.
• Assistência com guia idioma espanhol  na chegada a Katmandú. O restante dos traslados em  

Katmandú  assistência com guia  idioma inglês, para a parte de Butão, assistência  guia idioma 
espanhol no aeroporto e visitas.

• Voo regular, na classe turística  Kathmandú/Paro/Kathmandú.
• 8 noites  de acomodação  nos  hotéis  previstos ou  similares.
• Regime de hospedagem com café da manhã, 6 almoços  e 6 Jantares.
• Guia acompanhante de idioma espanhol  durante o itinerário.
• Seguro assistência Mapaplus.

O Tour incluiSI

Cidade Categoria C Categoria B
Kathmandu Moonlight 3* Shambala 4*

Thimpu City Hotel 4* Druk 4*

Punakha / Wangdue Dragon's net 3* Sup Green Resort 4*

Paro The Village Lodge  Drukchen Raven Nest Resort

Bangkok Narai 4* Holiday Inn Silom 4*

Hotéis previstos ou Similares

• Gastos pessoais  como: bebidas, propinas, vistos, maleteiros, seguros,  lavanderia, assim  como 
chamadas telefônicas

• Visitas e excursões não mencionadas no itinerário.
• Pagamento de câmera de vídeo nos templos.
• Voo indicados por separado.
• Visto 

O Tour não incluiNO

• Mínimo 2 passageiros
• Horário de entrada / saída dos hotéis são das 14h00 e 12h00 respectivamente.
• Por razões operacionais no Butão , as  companhias  aéreas locais  podem alterar seus voos, neste 

caso o operador local, dará as melhores opções possíveis  ao itinerário original.
• Consultar suplementos de Natal e Fim de Ano  e o mínimo de noites extras necessárias em Ban-

gkok.

Nota Importante

Suplemento voo regionais 
(sujeito a modificações) $

Suplemento Vooo Kathmandú / Bangkok: Por pessoa NETO 260$

INDIA

NEPAL

Katmandú

Paro

BUTÁN

Bangkok

TAILANDIA

2

        Preço  por Pessoa em  $ USA em Apartamento Duplo  Reinos do Himalaia

Temporada
Iti. MM808

Categoria B Categoria A

Duplo Sup. Ind. Duplo Sup. Ind.

Jun: 14; Jul: 05, 19, 26; Ago: 02, 05, 09, 16
Dez: 06, 27; Jan: 17; Fev: 07 2.755 315 3.335 645

Abr: 5; Mai: 3, 17, 31; Set: 6, 13, 20
Out : 4, 11, 18, Nov 01, 15 Mar 07, 28 3.180 370 3.815 325

$

        Preço  por Pessoa em  $ USA em Apartamento Duplo  Extensão Bangkok

Temporada
Iti. MM809

Categoria C Categoria B

Duplo Sup. Ind. Duplo Sup. Ind.

De 01 Janeiro 2020 a 31 Março 2021 230 105 295 170

$

Punakha
Timphu

2
2

1
3



14 Índia 

Dia 1º(Ter): Délhi 
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Dia 
livre e acomodação no hotel. A moderna capi-
tal da Índia também é uma antiga cidade cujas 
origens se perdem em lendas. Centenas de mo-
numentos à adornam com sua história milenar. 
Acomodação no hotel. 

Dia 2º(Qua): Délhi 
Café da manhã. Pela manhã visitaremos a Mes-
quita Jama Masjid, uma das maiores da Índia. Mais 
tarde, nos aproximamos de Raj Ghat, onde Ghandi 
foi cremado, continuar com uma visita panorâmica 
dos edifícios governamentais ao largo do Raj Path  
e do imponente Portão da Índia. Visite o Templo 
Sikh em Bangla Sabih, onde observaremos o fer-
vor com que os membros da Irmandade ouvem a 
leitura do Livro. Finalmente visitaremos o Qutub 
Minar (Patrimônio Mundial da Humanidade) de 72 
metros, sendo o monumento mais antigo de Délhi. 
Jantar e acomodação no hotel.

Dia 3º(Qui): Délhi / Jaipur 
Café da manhã. Pela manhã, saída pela rodovia 
com destino a Jaipur, conhecida como a “cidade 
rosa”, devido à cor de seus edifícios. Chegada 
e check-in no hotel. À tarde, vamos fazer uma 
parada para ser capaz de tirar fotos no Palácio 
Albert Hall e visitar o Templo Birla, um santuário 
de mármore branco cercado por áreas verdes. 
dedicado ao deus Vishnú e sua esposa. Jantar e 
acomodação no hotel.

Dia 4º(Sex): Jaipur / Amber / Jaipur 
Café da manhã. Saída até as proximidades de 
Jaipur para visitar o Forte Amber, que desde a 
estrada nos brinda com uma imagem espetacu-
lar. Este complexo de palácios imponente está 
no alto de uma colina, o qual subiremos nas 
costas de um elefante para chegarmos ao local 
(lugares sujeitos a restrições).  Construído com 
arenito e decorado com mármores esculpidos 
que cobrem pisos e paredes e adornados com 
pinturas, lembre-se de ver a magnificência com 
que muitos marajás costumavam viver. Continua-
remos com uma visita panorâmica de Jaipur, no 
city Palace, e no Observatório de Jantar Mantar 
que ainda está em funcionamento de onde se-
remos capazes de observar a precisão dos ins-
trumentos de pedra construídos no século XVIII.  
Também passaremos no Palácio do Maharaja e 

A partir de 1.090$
10 Dias
Índia: O Triângulo de Ouro e Dubai

2020-2021
Todas as terça-feira de 01 de janeiro 2020 à 31 de março 2021

Saídas 2020 / 2021
A DELHI

seus museus. Regresso ao hotel, jantar e acomo-
dação no hotel.

Dia 5º(Sab): Jaipur / Abhaneri / Fathe-
pur Sikri / Agra 
Café da manhã. Saída até Agra. Faremos nossa 
primeira parada em Abhaneri para admirar seus 
monumentos medievais dos rajputs. Continuare-
mos nosso passeio até a cidade abandonada de 
Fatehpur Sikri, construída pelo imperador Mongol 
Akbar entre 1571 e 1585. Foi a capital do império 
Mongol durante 14 anos, dos quais teve que ser 
abandonado, apesar disso podemos contemplar 
sua magnifica arquitetura que mistura estilos 
mongóis e hindus. Continuamos até Agra, cidade 
que alternava com Delhi a capital do império 
Mongol. Visitaremos o jardim Mehtab Bagh, na 
outra margem do rio Yamuna para podermos ad-
mirar o Taj Mahal. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 6º(Dom): Agra 
Café da manhã. Saída bem cedo para irmos con-
templar uma das 7 maravilhas do mundo, O Taj 
Mahal com os primeiros raios do sol. Passeio de 
charrete e visita do Taj Mahal, erguido entre 1631 
e 1654 por Shah Jahan em memória de sua esposa 
Mumtaz Mahal. O monumento alcançou notorie-
dade especial pelo seu caráter romântico de sua 
inspiração. Continuaremos nossa visita ao Forte 
Vermelho, construído em arenito vermelho, pelo 
imperador mongol Akbar entre 1565 e 1573. É um 
complexo murado, que encerra em seus palácios 
e edifícios imponentes e cercado de um poço pro-
fundo que foi preenchido com água do rio Yamuna 
e reflete a arquitetura indiana sob Três imperadores 
mongóis: Akbar, Jehangir e Shah Jahan. Retorno 
ao hotel. Tarde livre, jantar e acomodação.

Dia 7º(Seg): Agra / Délhi / Dubai 
Café da manhã. Pela tarde, saída pela rodovia 
com destino aeroporto de Delhi. Chegada e 
traslado ao aeroporto para embarque em voo 
com destino a Dubai( voo no incluído). Chegada 

a Dubai e traslado ao hotel. Acomodação no 
hotel.   

Dia 8º(Ter): Dubai 
Café da manhã. Visita de meio dia, na parte mais 
antiga da cidade visitando o bairro de Bastakia,  o 
forte Al Fahidi e o Museu de Dubai, onde temos 
uma visão da vida em Dubai nos tempos anterio-
res ao petróleo. Em seguida cruzaremos Dubai 
Creek  através em uma “Abra” (táxi de água) 
para atravessar o canal, enquanto desfrutamos da 
espetacular vista. Ao desembarcar, continuamos 
para o exótico e aromático Souk das especiarias 
e de Ouro. Logo realizaremos uma parada  no “ 
Union House”, continuando até a Mesquita   de 
Jumeirah. Posteriormente  atravessaremos  a praia  
de Jumeirah  para observar  os luxuoso hotel “Burj 
Al Arab”.Em seguida, vamos passar pela avida 
mais longa e famosa de Dubai, “Sheikh Zayed, 
de onde podemos apreciar os grandes arranha 
céus e vamos parar no centro para uma visita pa-
norama, onde vamos encontrar o edifício alto do 
mundo, Burj Khalifa” ao lado do impressionante 
Shopping Dubai. Regresso para Hotel. Tarde livre. 
Acomodação no hotel.

Dia 9º(Qua): Dubai
Café da manhã. Dia livre a sua disposição para 
realizar, compras ou contratar  algumas excur-
sões opcionais, entre elas surgiremos realizar  a 
excursão ao deserto em  veículo  4x4, com Jantar 
barbacoa  e espetáculo  com dança do ventre. 
Retorno ao hotel e acomodação.

Dia 10º(Qui): Dubai
Café da manhã. Na hora apropriada, traslado 
ao aeroporto internacional de Dubai  para em-
barque  em  voo de retorno . Fim dos nossos 
serviços. Até uma próxima viagem!

• Traslado de chegada e saída com transporte 
com ar-condicionado.

• Transporte em ônibus ou micro ônibus com 
ar-condicionado.

• Acomodação nos hotéis mencionados ou 
similares.

• Café da manhã diário e refeições menciona-
das no itinerário. 

• Passeio de elefante em Jaipur (lugar restrito, 
se não, se realizará em jeep).

• Serviço de guia em espanhol no tour local.  
• Entradas as visitas mencionadas.
• Imposto locais e taxas de serviços 
• Seguro de assistência Mapaplus.

O Tour incluiSI

Dubai

Cidade Categoria C Categoria B Categoria A
Delhi Regent Villa/Rockland 3* Holiday Inn Mayur Vihar 5* The Suryaa 5*
Jaipur       Mansingh Tower 3* Park Regis 4* Royal Orchid 5*
Agra Howard Plaza 3* Crystal Sarovar 5* Jaypee Palace / Radisson 5*
Dubái Ibis / Citimax 3* Royal Continental 4* Media Rotana / Asiana 5*

Hotéis previstos ou Similares

• Gastos pessoais, como: bebidas, gorjetas, 
maleteiros, vistos, seguros, lavanderia assim 
como chamadas telefônicas. 

• Visitas e excursões não mencionadas no 
itinerário.

• Pagamento de câmera de vídeo nos templos.
• Voos internos mencionados Délhi/Dubai 
• Taxa de Turismo em Dubai (pagamento da 

taxa de turismo é obrigatório na chegada 
no hotel) 

• Visto é  necessário (consulte seu agente de 
viagem)

O Tour não incluiNO

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições 

INDIA

Delhi

AgraJaipur

Dubái

EMIRATOS
ÁRABES

2

2
3

2

9

5

• Mínimo 2 passageiros
• Horário de entrada / saída dos hotéis são das 

14h00 e 12h00 respectivamente.
• Taj Mahal está fechado toda as sextas-feiras.
• Tem um número limitado de elefantes na 

subida do forte de Amber em Jaipur, em 
alternativa poderá subir em jeeps se não for 
possível de elefante.

• O voo de regresso de Délhi/Dubai deverá ser 
após às 16h00.

• Consulte o suplemento de Natal e Final de 
Ano

• Preços não valido em Dubai  para eventos  e 
exibições. Consultar.

• A ordem das excursões  de Dubai poderá so-
frer alterações  em função ao dia da chegada. 
Para uma melhor organização das atividades  

Nota Importante

Preço por pessoa em $ USA  em Apartamento Duplo

Temporada
Iti. MM810

Categoria C Categoria B Categoria A

Duplo Sup Indiv Duplo Sup Indiv Duplo Sup Indiv
01 Jan - 30 Abr 1.220 595 1.410 715 1.595 960
01 Mai - 24 Set 1.090 475 1.180 520 1.330 715
25 Set - 30 Set 1.270 605 1.450 715 1.635 965

01 Out 20 - 31 Mar 21 1.280 615 1.475 740 1.665 995

$

INTRODUÇÃO
Vamos descobrir o mais espetacular da Índia: os fortes e palácios 
do Rajastão, bem como o bazar de Jaipur, onde realmente vere-
mos a vida palpitando na Índia. O emblemático Taj Mahal e o Forte 
Vermelho em Agra, assim como a herança colonial britânica em 
Délhi. para terminar o mais moderno do mundo árabe em Dubai.

      Suplemento voos regionais  
(sujeito a modificações) $

Supl. Voo Délhi / Dubai: Por pessoa NETO 256$

Visitando:  Délhi / Jaipur / Amber /Abhaneri / Fatehpur Sikri / Agra 
/ Dubai



15Índia

A partir de 2.790$

11
13 Dias
Visitando:   Katmandu / Manakamana / Pokhara/ Sarangkot / Parque Nacionl 

Chitwan/ Kandy / Habarana / Polonnaruwa / Colombo

Do Himalaia ao Oceano:
Nepal e Sri Lanka

Dia 1º: Katmandu
Chegada à capital  e centro cultural de Nepal. 
Traslado ao hotel. Acomodação e Jantar  de  
boas  vidas. 

Dia 2º: Katmandu
Visita a   Estupa  de Swayambunath  onde tere-
mos uma vista espetacular do vale. Viajaremos 
para a cidade de Patan, para visitar sua Praça 
Durbar e o Templo Dourado. Voltaremos à ci-
dade de Katmandu para terminar nossa visita na 
Praça Durbar. Acomodação no hotel 

Día 3º: Katmandu /Manakamana / 
Pokhara
Café da manhã .Depois de mais uma visita ao 
parque logo pela manhã, saia por estrada para 
Pokhara visitando o templo de Manakamana, de 
beleza natural incomparável e lugar perfeito para 
uma vista panorâmica da região do Himalaia. 
Chegada e passeio de barco no Lago Phewa. 
Acomodação no hotel.  

Dia 4º: Pokhara/ Sarangkot / Pokhara
Bem cedo.  Antes do café  visita  de Sarangot  
para acompanhar o  amanhecer . Volta  ao hotel 
para o café da manhã. Após o café da manhã 
passeio panorâmico da cidade, incluindo A 
Queda de Devi, campo de refugiados tibetano 
e caverna Gupteshwor. Acomodação no hotel.

Dia 5º: Pokhara / Parque Nacional Chitwan
Pensão completa. Saída pela rodovia  em di-
reção Parque Nacional de Chitwan, um dos es-

paços mais lendários e antigos e protegidos da 
Ásia. Acomodação no lodge.  

Dia 6º: Parque Nacional  Chitwan
Saida para realizar um Safari no lombo de ele-
fante e passeio de canoa nesta reserva famosa 
pela extraordinária variedade de sua fauna. Aco-
modação no ladge.

Dia 7º: P.N Chitwan / Kathmandú
Café da manhã . E na hora indicada traslado pela 
rodovia em direção a Katmandu. Acomodação 
no hotel.  

Dia 8º: Katmandu / Colombo / Kandy
Café da manhã . Na hora  indicada traslado ao 
aeroporto para embarcar  em voo com destino 
Colombo (voo não incluído). Assistência na che-
gada  e  traslado pela estrada  até  Kandy. Aco-
modação no hotel.  .

Dia 9º: Kandy / Pinnawela / Kandy
Café da manhã, Visita ao Orfanato de Elefantes 
Pinnawela, uma das atrações mais populares do 
Sri Lanka. Chegada no início da manhã para ter a 
chance de ver como os elefantes  bebês são ali-
mentados com leite e mais tarde podemos  acom-
panhar todo o rebanho que é direcionado para o 
rio para tomar o banho. Almoço em um restau-
rante local. No caminho de volta para Kandy visi-
taremos o Jardim Botânico Peradeniya. Chegada 
em Kandy. Visitaremos o Dalada Maligawa, um 
complexo arquitetônico formado por pavilhões 
cor de rosa com telhados vermelhos onde o Tem-

plo do Dente de Buda está localizado. À tarde 
vamos assistir a uma performance das famosas 
danças cingalesa.  Jantar e acomodação no hotel.  

Dia 10º: Kandy / Matale / Dambulla / 
Habarana
Café da  manhã, Saia pela estrada.  Breve parada  
no Jardim  de Espécie de  Matale,  onde será 
oferecida uma massagem ayurvédica de cerca 
de 10 minutos (incluído). Continuaremos até 
o Templo da Dambulla, almoço em um restau-
rante local. Continuação até Habarana. Jantar e 
acomodação.  

Dia 11º: Habarana / Sigiriya /Polonna-
ruwa
Café da manhã. Visita ao complexo sigiriya e pos-
terior translado pela  rodoviária em direção a  Po-
lonnaruwa. Visitaremos as famosas estátuas dos 
Budas de Gal Vihara. Almoço em um restaurante 
local. Retorno pela  estrada em direção a Habarana. 
Jantar e acmodação no hotel.  

Dia 12º: Habarana / Colombo
Café  da  manhã. Partida pela estrada em direção a  
Colombo. À tarde, faremos um passeio panorâmico 
pela cidade, destacando; O Forte, o bairro residen-
cial de Petah, Cinnamon Gardens, Galle Face Park e 
Viharamahadevi Park. Acomodação no hotel.  

Dia 13º: Colombo
Café da manhã.  Na hora indicada  ao  aeroporto 
para embarque em  voo de retorno. Fim do nossos 
serviços.

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições 

10

• Traslados de chegada e saida com  transporte 
com ar  acondicionado.

• Transporte em  ônibus ou micro ônibus com ar 
adicionado.

• Acomodação  nos  hotéis  mencionados ou 
similares 

• Café da manhã  diário e  refeições  segundo 
o programa nos hotéis ou  restaurantes locais.

• Serviço de guia acompanhante  idioma  espan-
hol  em  Nepal e Sri Lanka

• Entradas nas visitas mencionadas 
• Impostos  locais e taxa de serviço
• Seguro de Assistência Mapaplus.

O Tour incluiSI

Cidade Categoria B Categoria A

Kathmandu Fair Field by Marriott 4* Alfot / Annapurna 5*

Pokhara Atithi Spa and Resort 4* Atithi Spa and Resort 4*

P.N. Chitwan Jungle Safari Adventure Resort (lodge) Tiger Land Safari Adventure (lodge)

Kandy Cinnamon Citadel 4* Cinnamon Citadel 4*

Habarana Cinnamon Lodge 4* Cinnamon Lodge 4*

Colombo Cinnamon Lake Side 5* Cinnamon Lake Side 5*

Hotéis previstos ou Similares

• Gastos pessoais como bebidas, gorjetas , ma-
leteiros, vistos, seguros, lavanderia e chamadas 
telefónicas.

• Visitas e  excursões  não especificadas no iti-
nerário.

• Pagamento de camara de vídeo  nos  templos.
• Visto.

O Tour não incluiNO

• Mínimo 2 passageiros
• Horário de entrada / saída dos hotéis são das 

14h00 e 12h00 respectivamente.
• Preços não validos de 20 Dez 20 a 5 jan 21. 

Consultar suplementos de Natal e Ano Novo. 
• Na saida  prevista para Kandy no 8º dia,  o voo 

está baseado no horário de chegada  entre as 
08h00 as 10h00. Qualquer  outro voo  de che-
gada  posterior as 10h00  será cobrado  um 
suplemento de 168 $ por  traslado (total) em  
privado com motorista guia e idioma inglês 
em a Kandy.

Nota Importante

INTRODUÇÃO
Um grande passeio pelos Himalaias, partindo de 
sua capital Kathmandu, visitando o interior do país 
visitando Manakamana de beleza natural incompa-
rável, a cidade de Pokhara, o campo de refugiados 
tibetano e o Parque Nacional Chitwan um dos 
Espaços protegidos e protegidos mais lendários 
e antigos da Ásia, onde iremos em um safári por 
este maravilhoso Parque Natural. Completa a via-
gem de cinco noites ao Sri Lanka para visitar todos 
os seus encantos, templos e esculturas.

2020 2021

Saídas 2020 / 2021 
A KATHMANDU 

Preço por pessoa em $ USA  em Apartamento Duplo

Saídas
Iti. MM811

Categoria B Categoria A

Duplo Sup. Indiv. Duplo Sup.Indiv.
Abr 23, 30 2.790 815 2.895 930

Mai 07, 14, 21, 28; Jun 11, 18, 25 2.800 815 2.905 930
Jul 2 2.810 815 2.910 930

Jul 09, 16; Ago 13, 20 2.965 970 3.065 1.085
Jul 23 3.075 1.075 3.180 1.185

Jul 30, Ago 06 2.975 970 3.075 1.085
Ago 27, 29 Set 03, 05, 10, 17, 24; Out 1, 8, 15 2.825 835 2.930 945

Out 22 2.855 870 2.955 980
Out 29, Nov 05, 12, 19, 26; Dez 1 2.940 955 3.040 1.065

Dez 17 (**) 3.250 1.265 3.350 1.375
Dez 22 (***), 31 3.285 1.300 3.385 1.410

2021 Jan 14, 28; Fev 11, 25 3.075 1.090 3.180 1.205
Mar 11, 16 3.015 1.030 3.120 1.145

$

Abril 23, 30 

Maio 7, 14, 21, 28 

Junho 4, 11, 18, 25 

Julho 2, 9, 16, 23, 30

Agosto 6, 13, 20, 27, 29

Setembro    3, 5, 10, 17, 24

Outubro   1, 8, 15, 22, 29

Novembro    5, 12, 19, 26 

Dezembro    1, 17, 22, 31

Janeiro 14, 28

Fevereiro 11, 25

Março 11, 26

Suplemento voos internos  
(Sujeito a modificações) $

Suplemento voo Katmandu/Colombo:  560 $  NETO Por pessoa

INDIA

Katmandú

Pokhara

P. N Chitwan

SRI LANKA

3
2

2

NEPAL

Kandy
Colombo

Habarana

2
1

2

Nepal

¡N
OVO!
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Dia 1º (Qui): Bangkok 
Chegada à Bangkok e traslado ao hotel (check-in 
após às 14h.) Restante do dia livre. Acomodação 
no hotel. 

Dia 2º (Sex): Bangkok
Café da manhã.  Visita de manhã para fazer um 
passeio pelas principais avenidas de Bangkok, 
atravessando o movimentado bairro de China-
town, onde faremos nossa primeira parada: o 
templo Wat Traimit ou mais conhecido como 
Templo de Buda dourado e abrigando uma ima-
gem de Buda de 5 toneladas de ouro maciço. 
Nossa próxima parada será o Templo de Wat Pho 
ou Templo do Buda Reclinado, um dos Budas re-
clinados maiores do mundo, com 46 metros de 
comprimento e em cujos pés encontramos uma 
gravura espetacular de 108 imagens represen-
tando ações positivas do budismo. Retornando 
ao hotel visita à  fábrica de pedras preciosas 
do estado. Resto de Dia livre. Acomodação no 
hotel.

Dia 3º (Sáb): Bangkok / Rio Kwai
Café da manhã. Saída de Bangkok onde faremos 
a primeira parada na cidade de Kanchanaburi, 
onde a ponte sobre o rio Kwai está localizada. Vi-
sitaremos o museu e o cemitério da guerra. Fare-
mos uma viagem de barco no rio Kwai, e depois 
subiremos na estrada apreciando a bela paisa-
gem até o ponto “Hellfire Pass” para o almoço. 
Transfer para o hotel e tempo livre para desfrutar 
do ambiente espetacular. Acomodação no hotel. 

Dia 4º (Dom): Rio Kwai / Ayutthaya / 
Phitsanulok
Café da manhã. Saída para Ayutthaya, centro 
arqueológico por excelência do país e antiga 
capital do Reino do Sião. Visitaremos seu com-
plexo arqueológico declarado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO. Em seguida, iremos 
a Phitsanulok, considerado um dos mais impor-
tantes centros de peregrinação budista do país. 

A partir de 2.055$
12 Dias
Visitando:   Bangkok / Rio Kwai / Ayutthaya / Phitsanulok / Sukhotai 

/ Chiang Rai / Chiang Mai / Phuket / Phi Phi

Tailândia Fascinante com Ilha de Phi Phi

2020-2021
Quintas Feiras – Ano todo 

Saídas 2020 / 2021
A BANGKOK

Almoço no caminho e chegada em Phitsanulok. 
Acomodação no hotel.

Dia 5º (Seg): Phitsanulok / Sukhotai / 
Chiang Rai
De manhã cedo, e para quem quiser, iremos para 
a periferia do hotel para fazer uma oferenda aos 
monges e viver de perto um dos aspectos mais 
emblemáticos da cultura tailandês. Após o café 
da manhã, saída para o Parque Arqueológico de 
Sukhotai. Declarada Património da Humanidade 
pela UNESCO pela sua incrível beleza, sendo a 
estrela da visita deste dia. Cotinuação para Chiang 
Rai desfrutando durante o caminho das maravil-
hosas vistas. Almoço no caminho e chegada em 
Chiang Rai. Tempo livre e acomodação no hotel.

Dia 6º (Ter): Chiang Rai
Café da manhã. De manhã, visitaremos a aldeia 
de Akha, um grupo étnico conhecido por seus 
trajes coloridos. Em seguida, iremos para Chiang 
Saen, onde o famoso “Triângulo de Ouro” do rio 
Mekong, áreas abrangentes da Tailândia, Laos e 
Birmânia, fazendo uma parada no “Museu do 
Ópio”. De lá, nos iremos para Mae Sai, uma 
cidade fronteiriça com a Birmânia, onde en-
contraremos um curioso mercado de produtos 
birmaneses. Almoço e retorno a Chiang Rai. Res-
tante do dia livre. Acomodação no hotel.

Dia 7º (Qua): Chiang Rai / Chiang Mai
Café da manhã. Saída e parada no espetacular 
White Temple (Wat Rong Kun em tailandês). Al-
moço e continuação a Chiang Mai, onde uma vez 
lá subiremos ao templo conhecido da montanha 
(Wat Doi Suthep em tailandês) de onde podere-
mos apreciar a cidade de Chiang Mai em todo 
seu esplendor. Acomodação no hotel.

Dia 8º (Qui): Chiang Mai
Café da manhã. Iremos para o acampamento 
dos elefantes, localizado no meio da selva, onde 
veremos uma demonstração de sua força e habi-

lidade. Em seguida, começaremos o nosso safari 
em elefante seguindo o leito do rio e atraves-
sando a vegetação densa. Depois descemos o 
rio em jangadas de bambu e uma carroça pu-
xada por bois. Almoce e visite uma plantação 
de orquídeas onde podemos testemunhar sua 
beleza incomparável. Retorno ao hotel e tempo 
livre. Acomodação no hotel.

Dia 9º (Sex): Chiang Mai / Phi Phi
Café da manhã. Traslado para o aeroporto e 
partida em voo para Phi Phi (vôo não incluído). 
Chegada e traslado ao seu hotel. Restante do 
dia livre. Acomodação no hotel.

Dia 10º (Sáb): Phi Phi
Café da manhã. Dia livre para desfrutar das ins-
talações do hotel, praias ou excursões opcionais. 
Acomodação no hotel.

Dia 11º (Dom): Phi Phi
Café da manhã. Dia livre para desfrutar das ins-
talações do hotel, praias ou excursões opcionais. 
Acomodação no hotel.

Dia 12º (Seg): Phi Phi / Phuket
Café da manhã. Transfer em ferry até Phuket e 
transfer para o aeroporto para pegar o vôo para 
seu próximo destino.Fim dos nossos serviços. 
Até uma próxima viagem!

Phuket

Cidade Categoria C Categoria B Categoria A
Bangkok Narai 4* Holiday Inn Silom 4* Metropolitan 5*
Río Kwai Resotel 4* Resotel 4* Resotel 4*
Phitsanulok Topland 3* Topland 3* Yodia Heritage
Chiang Rai Wiang Inn 3* Grand Vista 4* Le Meridien 5*
Chiang Mai The Empress 4* Holiday Inn 4* Shangri-La 5*

Phi Phi Holiday Inn Phi Phi 4* 
(garden bungalow)

Phi Phi Island Village Resort 5*
(Superior Bungalow)

Phi Phi Island Village Resort 5* 
(Superior Bungalow)

Hotéis previstos ou Similares

• Gastos pessoais, como bebidas, gorjetas, vis-
tos, seguros, lavanderia assim como chamadas 
telefônicas. 

• Outras refeições não mencionadas no itine-
rário.

• Voos indicados por separado

O Tour não incluiNO

7

6

• Mínimo 2 passageiros
• A ordem das visitas poderá ser modificada.
• Para realizar o traslado a Phi Phi, deverá che-

gar a Phuket antes das 14hrs.
• Consultar suplementos de Natal e Reveillon e 

permanência mínima requisitada em Phi  Phi

Notas Importantes

Preço por pessoa em $ USA  em Apartamento Duplo

Temporada
Iti. MM812

Categoria C Categoria B Categoria A

Duplo Sup. Indv. Duplo Sup. Indv. Duplo Sup. Indv.
01 Jan / 29 Feb 2.355 1.220 2.570 1.430 2.945 1.725
01 Mar / 31 Mar 2.225 1.090 2.530 1.390 3.055 1.530
01 Abr / 19 Abr 2.225 1.090 2.550 1.410 3.075 1.550
20 Abr / 31 Out 2.055 920 2.225 1.080 2.750 1.225
01 Nov /19 Dez 2.245 1.110 2.620 1.475 3.130 1.610
20 Dez / 07 Jan 2.545 1.410 3.270 2.130 3.785 2.260
08 Jan / 28 Fev 2.410 1.280 2.660 1.520 3.175 1.650
01 Mar / 31 Mar 2.245 1.110 2.660 1.520 3.175 1.650

$

INTRODUÇÃO
Tour para desfrutar do mais tradicional da Tailândia, seus templos e 
mercados, juntamente com experiências como a selva ao redor do 
rio Kwai, a antiga capital do Reino de Siam de Ayuttaya, as tribos 
ao lado do Mekong em Chiang Rai, vamos dar um passeio de ele-
fante em Chiang Mai e alguns dias na maravilhosa ilha de Phi Phi.

• Acomodação com café da manhã em hotéis 
mencionado ou similar.

• Ônibus com ar condicionado.
• 11 noites de hospedagem nos hotéis mencio-

nados ou similar.
• Café da manhã e refeições diárias, de acordo 

com o programa.
• Serviço de língua espanhola em turnê regular, 

de Bangkok para Chiang Mai
• Ingressos para as visitas mencionadas.
• Transferes do aeroporto de Phuket para o 

porto de Ao Po e vice-versa, em inglês.
• Bilhetes de ferry: Phuket - Phi Phi – Phuket
• Seguro de Assistência Mapaplus.

O Tour incluiSI

Chiang Mai

Río Kwai

Phitsanulok

Chiang Rai

Bangkok

Islas Phi Phi

TAILÂNDIA

2
2

2

3

1

1

Suplemento Voos internos 
(sujeito a modificações) $

Suplemento NETO voos internos Chiang Mai / Phuket: 120 $
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A partir de 1.730$
11 Dias

Visitando:  Bangkok / Rio Kwai / Ayutthaya / Phitsanulok 
/ Chiang Rai / Chiang Mai / Siem Reap

Reinos da Tailândia e Camboja

• Transfer  de chegada e partida com transporte 
com ar condicionado.

• Acomodação nos hotéis planejados (ou 
similar). 

• Café da manhã e refeições diárias, de acordo com 
o programa em hotéis ou restaurantes locais.

• Ingressos para as visitas mencionadas.
• Seguro de Assistência Mapaplus. 

O Tour incluiSI

• Gastos pessoais, como bebidas, gorjetas, vis-
tos, seguros, lavanderia assim como chamadas 
telefônicas. 

• Outras refeições não mencionadas no itinerário.
• Vistos

O Tour não incluiNO

Saídas 2020 / 2021
A BANGKOK

2020-2021
Quartas-Feiras:  1 Jan - 30 Abr e 29 Out 20 - 30 Mar 2021
Terças-feiras: 1 Mai - 23 Out 2020

Dia 1º: Bangkok 
Chegada à Bangkok e traslado ao hotel (check-in 
após às 14h.) Restante do dia livre. Acomodação 
no hotel. 

Dia 2º: Bangkok
Café da manhã.  Visita de manhã para fazer um 
passeio pelas principais avenidas de Bangkok, 
atravessando o movimentado bairro de China-
town, onde faremos nossa primeira parada: o 
templo Wat Traimit ou mais conhecido como 
Templo de Buda dourado e abrigando uma 
imagem de Buda de 5 toneladas de ouro ma-
ciço. Nossa próxima parada será o Templo de 
Wat Pho ou Templo do Buda Reclinado, um dos 
Budas reclinados maiores do mundo, com 46 
metros de comprimento e em cujos pés encon-
tramos uma gravura espetacular de 108 imagens 
representando ações positivas do budismo. 
Retornando ao hotel visita a  fábrica de pedras 
preciosas do estado. Resto de Dia livre. Acomo-
dação no hotel.

Dia 3º: Bangkok / Rio Kwai
Café da manhã. Saída para a província de Kan-
chanaburi, conhecida pela famosa ponte sobre 
O rio Kwai. Visita do Museu e cemitério da gue-
rra, passeio de barco no rio Kwai até a ponte 
com tempo livre para atravessar a pé e passear. 
Saída para o incomum trecho ferroviário conhe-
cido como “Hellfire Pass”, um passo construído 
em tempo recorde pelos prisioneiros de guerra 
aliados. Almoço, traslado ao hotel no rio Kwai e 
tempo livre. Alojamento Acomodação no hotel. 

Dia 4º: Rio Kwai / Ayutthaya / Phitsanu-
lok
Café da manhã. Saída para Ayutthaya, centro 
arqueológico por excelência do país e antiga 
capital do Reino do Sião. Visitaremos seu com-
plexo arqueológico declarado Patrimônio da 

Humanidade pela UNESCO. Em seguida, ire-
mos a Phitsanulok, considerado um dos mais 
importantes centros de peregrinação budista 
do país. Almoço e chegada pela tarde. Acomo-
dação no hotel.

Dia 5º: Phitsanulok / Sukhotai / Chiang 
Rai
De manhã cedo, e para quem quiser, iremos 
para a periferia do hotel para fazer uma ofe-
renda aos monges e viver de perto um dos as-
pectos mais emblemáticos da cultura tailandês. 
Após o café da manhã, saída para o Parque Ar-
queológico de Sukhotai. Declarada Património 
da Humanidade pela UNESCO pela sua incrível 
beleza, sendo a estrela da visita deste dia. Al-
moço e parada no espetacular lago de Phayao. 
Vamos chegar em Chiang Rai à tarde. Tempo 
livre e acomodação no hotel.

Dia 6º: Chiang Rai / Chiang Mai
Café da manhã.  Saída até o “Triangulo de 
Ouro” do rio Mekong, que abraça áreas da 
Tailândia, Laos e Birmânia. Visita do “Museu do 
Ópio” e posteriormente saída até Chiang Mai. 
Parada no caminho no espetacular e contem-
porâneo Templo Branco (Wat Rong Kun em 
tailandês). Almoço e chegada a Chiang Mai. 
Acomodação no hotel.

Dia 7º: Chiang Mai
Café da manhã  e traslado ao acampamento 
dos elefantes, localizado na selva. Depois de 
um pequena exposição começará nosso safári 
nas costas de um elefante, seguindo o leito do 
rio e atravessando a densa vegetação da selva 
até chegar a um enclave onde vivem juntas tri-
bos de diferentes etnias do país, entre as quais 
destaca as impressionantes mulheres girafa. 
Almoço e visita uma plantação de orquídeas. 
Retorno a Chiang Mai e visita ao conhecido 

Templo Doi Suthep, de onde podemos apreciar 
Chiang Mai em todo o seu esplendor. Acomo-
dação no hotel.

Dia 8º: Chiang Mai / Siem Reap (Cam-
boja)
Café da manhã. Traslado para o aeroporto e par-
tida em voo para Siam Reap (vôo não incluído). 
Chegada, boas vindas no aeroporto e traslado 
ao seu hotel. Restante do dia livre. Acomodação 
no hotel.

Dia 9º: Siem Reap
Café da manhã. Visita do Portão Sul com as 
suas impressionantes estátuas, a antiga capital 
de Angkor Thom, Bayon única pelas suas 54 
torres decoradas com 200 rostos sorridentes, 
Baphoun, os Phimeanakas e os terraços do 
Rei Leproso e dos Elefantes. Almoço. À tarde, 
visitaremos o templo de Angkor Wat “Uma 
maravilha do mundo”, considerado entre os 
historiadores da arte como o primeiro exem-
plo de arquitetura e arte clássica Khmer e o 
templo Pre Rup se o tempo permitir. Acomo-
dação no hotel.

Dia 10º: Siem Reap
Café da manhã. Visita do pequeno circuito: Ta 
Keo, Ta Prom (um dos mais espetaculares), Ban-
tey Kdey, Eastern Mebon, protegido em suas es-
quinas por esculturas de elefantes e Srah Srang. 
Almoço. À tarde, visitaremos Bantey Srei “A Ci-
dade das Mulheres” do século X considerada a 
jóia da arte clássica Khmer e Bantey Samre. Aco-
modação no hotel.

Dia 11º: Siem Reap 
Café da manhã. Manhã livre. Traslado para o ae-
roporto e partida em voo para seu próximo des-
tino. Fim dos nossos serviços. Até uma próxima 
viagem!

Cidade Categoria C
Bangkok Narai 4*
Río Kwai Resotel 3*
Phitsanulok Topland 3*
Chiang Rai Wiang Inn 3*
Chiang Mai The Empress 4*
Siem Reap Somadevi Angkor 4*

Hotéis previstos ou Similares

Preço por pessoa em $ USA em Apartamento Duplo Tailândia e  Camboja

Temporada
Iti. MM813

Categoria C Categoria B Categoria A
Duplo Sup. Indv. Duplo Sup. Indv. Duplo Sup. Indv.

01 Jan / 31 Mar 20 1.730 500 1.910 675 2.325 1.035

01 Abr / 22 Set 20 1.760 445 1.940 620 2.290 910

23 Set 20 / 31 Mar 21 1.805 475 1.985 670 2.370 975

$

Angkor

10

7

• Mínimo 2 passageiros.
• Horário de entrada / saída dos hotéis são 

13h00 -14h00 e 11h00 – 12h00 respectivamente.
• Consultar suplementos de Natal e Ano Novo.

Notas Importantes

Cidade Categoria B
Bangkok Holiday inn Silom 4*
Río Kwai Resotel 3*
Phitsanulok Topland 3*
Chiang Rai Grand Vista 4*
Chiang Mai Holiday Inn 4*
Siem Reap Royal Angkor, Tara Angkor 4*

Cidade Categoria A
Bangkok Metropolitan 5*
Río Kwai Resotel 3*
Phitsanulok Yodia Heritage
Chiang Rai Le Meridien 5*
Chiang Mai Shangri-La 5*
Siem Reap Angkor Palace Resort, Borei Angkor Resort 5*

Chiang Mai

Río Kwai

Phitsanulok

Chiang Rai

Bangkok
Siem Reap

TAILÂNDIA

1
2

2

3

1

1

        Suplemento Voos internos 
           (sujeito a modificações) $

Suplemento voos internos Chiang Mai / Siem Remp   75 $ neto
Suplemento voos internos Siem Remp / Bangkok:   85 $ neto   

INTRODUÇÃO

Viagem muito interessante na qual iremos conhecer sem dúvida o mais 
interessante da Tailândia e Camboja. Depois de sua movimentada capital, 
Bangkok, vamos à selva nas proximidades do rio Kwai, onde pegaremos um 
barco para acessar a cabana. Vamos pegar o trem da morte por uma hora. 
Em seguida, visitaremos a antiga capital do Reino do Sião: Ayuttaya. No 
caminho para o norte, visitaremos o templo mais sagrado de Pitsanulok. As 
grandes capitais norte Chiang Mai e Chiag Rai, onde além de ver seus tem-
plos e tribos, vamos dar um passeio de elefante pela selva. O complemento 
perfeito para esta viagem é visitar a antiga capital do reino Khemer, que tem 
mais de 8 séculos, cuja herança se manifesta em Angkor, com seus famosos 
templos únicos, alguns dos quais ainda estão sob a selva.
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2020-2021
Saídas às terças feiras e Sábados:
1 Janeiro 2020  a 31 Março 2021

A partir de 1.737$Maravilhas do Vietnã e Tailândia
12 Dias

Dia 1º (Ter): Bangkok 
Chegada à Bangkok e traslado ao hotel (check-in 
após às 14h.) Restante do dia livre. Acomodação 
no hotel. 

Dia 2º (Qua): Bangkok / Hanoi
Café da manhã. Traslado para o aeroporto e 
partida em voo para Hanoi (vôo não incluído). 
Chegada ao aeroporto de Hanoi onde sua guia 
em espanhol estará esperando. Traslado ao seu 
hotel. Restante do dia livre. Acomodação no 
hotel.

Dia 3º (Qui): Hanói
Café da manhã. City tour: o mausoléu de Ho 
Chi Minh (visita ao exterior), a casa de Ho Chi 
Minh sobre palafitas, o Palácio do Governador 
(visita ao exterior), o Pagode do pilar único e 
do Templo da Literatura. Almoço e continuação  
das visitas com a prisão-museu Hoa Lo e Temple 
Ngoc Son. Faremos um tour em xiclo pela cidade 
velha de Hanói. Retorno ao hotel e acomodação.

Dia 4º (Sex): Hanói / Baía de Halong
Café da manhã. Saída para a Baía de Halong, de-
clarada Patrimônio Mundial pela UNESCO, em 
uma viagem pelas ricas terras agrícolas do delta 
do rio vermelho. Chegada e embarque a bordo 
de um tradicional barco de madeira “junco”. 
Almoço a bordo. Continuaremos navegando e 
descobrindo as numerosas ilhas da baía. Jantar 
e acomodação a bordo. 

NOTA: O itinerário do cruzeiro está sujeito a al-
terações sem aviso prévio.

Dia 5º (Sáb): Baía de Halong / Hanói
Os madrugadores podem participar da demons-
tração de Taichi na ponte superior. Na volta ser-
viremos um café da manhã leve, e mais tarde um 
esplêndido brunch e tudo isso continuando com 
a navegação através da miríade de ilhas e ilhotas 
e visitando os pontos mais importantes. Desem-

barque e retorno a Hanói pela estrada. Chegada 
e acomodação no hotel.

Dia 6º (Dom): Hanói / Mai Chau
Café da manhã. Saída pela estrada para Mai 
Chau. Esta província é conhecida pela beleza 
de sua paisagem, com maravilhosas vistas pa-
norâmicas, vales verdejantes e terraços de arroz. 
Chegada e almoço em uma casa de família local. 
Faremos um passeio de bicicleta por essas al-
deias tão características para descobrir a rotina 
dessas tribos locais. Acomodação no hotel.

Dia 7º (Seg): Mai Chau / Hanói / Ban-
gkok
Café da manhã. Visita do mercado local e a 
cidade de Muong. Saída para o aeroporto de 
Hanói para embarcar em vôo para Bangkok (não 
incluído). Chegada ao aeroporto de Bangkok e 
traslado ao hotel. Acomodação no hotel.

Dia 8º (Ter): Bangkok
Café da manhã.  Visita de manhã para fazer uma 
passeio pelas principais avenidas de Bangkok, 
atravessando o movimentado bairro de China-
town, onde Faremos nossa primeira parada: o 
templo Wat Traimit ou mais conhecido como 
Templo de Buda dourado e abrigando uma ima-
gem de Buda de 5 toneladas de ouro maciço. 
Nossa próxima parada será o Templo de Wat Pho 
ou Templo do Buda Reclinado, um dos Budas re-
clinados maiores do mundo, com 46 metros de 
comprimento e em cujos pés encontramos uma 
gravura espetacular de 108 imagens represen-
tando ações positivas do budismo. Retornando 
ao hotel visita a  fábrica de pedras preciosas do 
estado. Resto de Dia livre. Acomodação no hotel.

Dia 9º (Qua): Bangkok / Chiang Rai
Café da manhã. Traslado do aeroporto de 
Chiang Rai nos direcionar, de van, para as cida-
des onde alguns grupos étnicos vivem nas mon-
tanhas como o “Akha”, do Tibete e conhecido 

por seus trajes coloridos, ou o “Yao”, da China e 
Muito influenciado por suas tradições. Almoçare-
mos durante o percurso. Mais tarde iremos para 
o famoso “Triângulo Dourado” do rio Mekong, 
oitavo rio mais longa do mundo, com vistas da 
Tailândia, Laos e Birmânia e seu famoso Museu 
do Ópio. Volto a Chiang Rai, traslado ao hotel e 
acomodação.Acomodação no hotel.

Dia 10º (Qui): Chiang Rai / Chiang Mai
Café da manhã. Vamos começar o dia nave-
gando no rio Maekok em um barco tailandês 
tradicional até chegar à vila do grupo étnico 
“Karen”. A seguir vamos para Chiang Mai, 
fazendo uma parada no popular Templo Branco. 
Almoço. Pela tarde visitaremos o Wat Phra Doi 
Suthep, com belas vistas de Chiang Mai. Aco-
modação no hotel.

Dia 11º (Sex): Chiang Mai 
Café da manhã. Transfer para o acampamento 
dos elefantes, localizado na selva, onde veremos 
uma demonstração de força e habilidade destas 
grandes criaturas. Então nosso safari começará 
nas costas de um elefante seguindo o leito do 
rio e atravessando a densa vegetação da selva. 
Depois do safari, vamos fazer uma descida emo-
cionante pelo rio em jangadas de bambu e um 
passeio de carruagem puxado por bois para 
apreciar o ambiente. Almoçaremos e visitaremos 
uma plantação de orquídeas onde podemos tes-
temunhar a beleza incomparável desta bela es-
pécie floral. Mais tarde visitaremos a popular rua 
do artesanato, onde é fabricada a maioria dos 
objetos decorativos do norte tradicional como, 
guarda-chuvas pintados à mão, jóias, pedras pre-
ciosas, além de esculturas em madeira ou seda. 
Acomodação no hotel.

Dia 12º (Sáb): Chiang Mai / Bangkok
Café da manhã. Traslado ao aeroporto de 
volta para Bangkok. Fim dos serviços. Até uma 
próxima viagem!

• Traslados de chegada e saída em transporte 
com ar condicionado.

• Acomodação nos hotéis planejados (ou 
similar). 

• Café da manhã e refeições diárias, de acordo 
com o programa em hotéis ou restaurantes 
locais.

• Ingressos para as visitas mencionadas.
• Passeio de bicicleta em Hanói. 
• Junco tradicional na Baía de Halong. 
• Seguro de Assistência Mapaplus.

O Tour incluiSI

• Gastos pessoais, como bebidas, gorjetas, vis-
tos, seguros, lavanderia assim como chamadas 
telefônicas. 

• Outras refeições não mencionadas no itinerário.
• Vistos

O Tour não incluiNO

Saídas 2020 / 2021
A BANGKOK

Suplementos voos internos
(sujeito a modificações) $

Suplemento NETO voo Bangkok – Hanoi – Bandkok 240 $
Suplemento NETO voo Bangkok – Chiang Rai / Chiang 
Mai - Bangkok:180 $

Bahía de Halong

Cidade Categoria C
Bangkok Narai 4*
Hanoi Adamas 3*
Bahía de Halong Emeraude Classic (standard room)
Mai Chau Sol Bungalows (Pool Deluxe room)
Chiang Rai Wiang Inn 3*
Chiang Mai The Empress 4*

Hotéis previstos ou Similares

12

8

Preço por pessoa em $ USA em Apartamento Duplo

Temporada
Iti. MM814

Categoria C Categoria B Categoria A

Duplo Sup. Indv. Duplo Sup. Indv. Duplo Sup. Indv.

19 Jan - 31 Jan 1.901 808 2.135 1.009 2.412 1.233
01 Fev - 30 Abr 1.806 797 2.047 1.003 2.323 1.223
01 Mai - 26 Set 1.737 754 1.952 964 2.245 1.196

27 Set 20 - 28 Abr 21 1.770 790 2.019 1.007 2.287 1.216
23 Dez - 30 Dez 20 / 07 Fev - 17 Fev 21 1.863 802 2.104 1.012 2.373 1.228

$

• Mínimo 2 passageiros.
• Horário de entrada / saída dos hotéis são 

13h00 -14h00 e 11h00 – 12h00 respectivamente.
• Consultar suplementos de Natal e Reveillon.

Notas Importantes

Cidade Categoria B
Bangkok Holiday inn Silom 4*
Hanoi Mercure Hanoi 4*
Bahía de Halong Sealife Legend (Junhor Suite)  
Mai Chau Sol Bungalows (Pool Deluxe room)
Chiang Rai Grand Vista 4*
Chiang Mai Holiday Inn 4*

Cidade Categoria A
Bangkok Metropolitan 5*
Hanoi Du Parc 5*
Bahía de Halong Sealife Legend  (Junhor Suite)  
Mai Chau Sol Bungalows (Pool Deluxe room)
Chiang Rai Imperial River House 5*
Chiang Mai Dusit D2 5*

Chiang Mai

Chiang Rai

Bangkok

TAILÂNDIA

VIETNÃ

1
2

Hanoi3
Halong1Mai Chau 1

3

INTRODUÇÃO
Viaje para descobrir e visitar em detalhes o melhor do Vietnã e da Tailândia, provavelmente o mais 
relevante da Península da Indochina. Nós visitaremos a Bahia de Halong, para muitos a melhor 
paisagem da Ásia, vamos fazê-lo a bordo de uma palheta. Depois da capital Hanói, subiremos às 
montanhas de Mai Chau para admirar as paisagens de terraços e tribos com seus mercados. Na 
Tailândia, depois sua movimentada capital, Bangkok, voamos para o norte para chegar a Chiang 
Mai, onde além de visitar seus templos experimentará o passeio de elefante pela selva. Em Chiang 
Rai, suas tribos e o Rio Mekong

Visitando: Bangkok / Hanoi / Halong / Mai Chao / Chiang Mai / Chiang Rai 
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A partir de 341$Extensão Phuket, Phi Phi e Koh Samui
4 Dias

Dia 1º: Phuket
Chegada em Phuket, assistência e traslado ao 
nosso hotel.

Dia 2º: Phuket
Café da manhã. Excursão de dia inteiro à Ilha Phi 
Phi e bambu com almoço. Um dia inteiro para 
explorar as maravilhosas ilhas de Phi Phi con-
hecidas pelo seu mar de cristal esmeralda, suas 
praias, suas montanhas arborizadas, seus colori-
dos recifes de corais e vida subaquática, Phi Phi 
é o paraíso no Andaman. Visita à baía de Maya, 
famosa pelo filme “A praia”. Última parada em 
uma ilha com areia branca e oportunidade de 
relaxar, nadar e mergulhar. Retornamos ao hotel. 
Acomodação no hotel.

Dia 1º: Phi Phi
Chegada a Phuket. Traslado regular desde o 
aeroporto internacional de Phuket até o cais. 
Continuação traslado ao hotel. Acomodação no 
hotel (Para os passageiros que se hospedam no 
Zeavola Resort e Phi Phi Islang Village, traslado 
em lancha rápida desde o cais até o hotel em 
Phi Phi).

Dia 2º: Phi Phi
Café da manhã. Dia livre para desfrutar da ilha. 
Acomodação no hotel.

Dia 3º: Phi Phi
Café da manhã. Dia livre para desfrutar da ilha. 
Acomodação no hotel.

Dia 1º: Koh Samui
Chegada a Koh Samui. Assistência e Traslado 
até o hotel.

Dia 2º: Koh Samui
Café da manhã. Excursão de dia inteiro ao Par-
que Nacional de Angthong com almoço. A Ilhas 
Majar Park em grande parte elevada, massas de 
rocha verde cercadas de um mar claro, inclui 
Mae Koh, que tem uma bela praia e um lago de 
água salgada chamado Thale Nai. O almoço está 
incluído no Koh Ta Wua Lup, base do Parque Na-
cional em que você pode desfrutar de natação, 
canoagem ou visita as falésias de calcário com 
vista panorâmica do topo. Volto a Samui à tarde. 
Acomodação no hotel.

Dia 3º: Phuket
Café da manhã. Dia livre para curtir a ilha. Aco-
modação no hotel. 

Dia 4º: Phuket
Ccafé da manhã. Traslado ao aeroporto de 
Phuket para o próximo destino. Fim do nosso 
serviço.

Dia 4º: Phi Phi
Café da manhã. Traslado regular em lancha rá-
pida operado pelo hotel desde o cais do hotel 

Dia 3º: Koh Samui
Café da manhã. Dia livre para desfrutar da ilha. 
Acomodação no hotel.

Dia 4º: koh Samui
Café da manhã. Traslado ao aeroporto de Koh 
Samui. Fim dos nossos serviços. 

até o aeroporto. Em continuação traslado até o 
aeroporto de Phuket. Fim dos nossos serviços. 
Até uma próxima viagem!

• Traslado aeroporto / hotel / aeroporto em ser-
viço regular com assistência em inglês.

• 3 noites de hospedagem com café da manhã 
Buffet incluído

• Ferrys Phuket/Phi Phi/Phuket

O Tour incluiSI

• Traslado aeroporto / hotel / aeroporto em ser-
viço regular com assistência em inglês.

• 3 noites de hospedagem com café da manhã 
Buffet incluído

• Ferrys Phuket/Phi Phi/Phuket.

O Tour incluiSI

Saídas 2020 
A BANGKOK:

Koh Samui

• Consultar suplementos de Natal e Final de Ano 
e permanência mínima requisitada.

Notas Importantes

• Consultar suplementos de Natal e Fim de Ano 
e permanência mínima requisitada.

Notas Importantes

Extensão Phi Phi

Extensão Koh Samui

• Traslado aeroporto / hotel / aeroporto em ser-
viço regular com assistência em inglês.

• 3 noites de hospedagem com café da manhã 
Buffet incluído

• Excursão de dia inteiro à Ilha Phi Phi com al-
moço, guia em inglês.

O Tour incluiSI

        Preço por pessoa em  USA  em Apartamento Duplo

Temporada
Iti. MM815

Categoria C Categoria B Categoria A
Duplo Sup. Indv. Duplo Sup. Indv. Duplo Sup. Indv.

12 Jan /31 Mar 20 348 322 354 325 365 335
01 Abr / 31 Out 20 341 311 343 315 351 324

01 Nov 20 / 31 Mar 21 Consultar

$

        Precio por Persona en  USA Noche extra

Temporada
Iti. MM815

Categoria C Categoria B Categoria A
Duplo Sup. Indv. Duplo Sup. Indv. Duplo Sup. Indv.

12 Jan /31 Mar 20 97 194 135 271 200 401
01 Abr / 31 Out 20 62 124 65 130 141 283

01 Nov 20 / 31 Mar 21 Consultar

$

        Preço por pessoa em $ USA  em Apartamento Duplo

Temporada
Iti. MM816

Categoria C Categoria B Categoria A
Duplo Sup. Indv. Duplo Sup. Indv. Duplo Sup. Indv.

01 Jan 20 - 30 Abr 20 349 327 373 343 392 360
01 Mai - 31 Out 20 344 320 363 343 369 338

01 Nov 20 - 31 Mar 21 consultar

$

        Precio por Persona en $ USA Noche extra

Temporada
Iti. MM816

Categoria C Categoria B Categoria A
Duplo Sup. Indv. Duplo Sup. Indv. Duplo Sup. Indv.

01 Jan 20 - 30 Abr 20 121  242  250  501  312  624  
01 Mai - 31 Out 20 77  153  153  306  209  418  

01 Nov 20 - 31 Mar 21 consultar

$

        Preço por pessoa em $ USA  em Apartamento Duplo
Temporada

Iti. MM817

Categoria C Categoria B Categoria A
Duplo Sup. Indv. Duplo Sup. Indv. Duplo Sup. Indv.

12 Jan 20 - 31 Mar 20 466 430 479 442 486 450
01 Apr - 30 Jun , 01 Set - 31 Out        462 426 479 443 485 449

01 Jul - 31 Ago 467 431 481 445 486 450
01 Nov 20 - 31 Mar 21 Consultar

$

        Precio por Persona en $ USA Noche extra
Temporada

Iti. MM817

Categoria C Categoria B Categoria A
Duplo Sup. Indv. Duplo Sup. Indv. Duplo Sup. Indv.

12 Jan 20 - 31 Mar 20 74 147 141 283 174 348
01 Apr - 30 Jun , 01 Set - 31 Out  46 91 144 289 174 348

01 Jul - 31 Ago 82 165 159 318 188 377
01 Nov 20 - 31 Mar 21 Consultar

$

• Consultar suplementos de Natal e Fim de 
Anon e permanência mínima requisitada.

Notas Importantes

2020
Saídas diárias de janeiro a 31 de outubro 2020
A partir de 01 Nov  2020 a consultar

Extensão Phuket

Cidade Cat. C Cat. B Cat. A

Phuket

Sugar Marina 
Fashion- Kata 
Beach 4*(Deluxe  
Room)

The Old Phuket- 
Karon Beach 
4* (Sino Deluxe 
Room)

Mövenpick- 
Karon Beach 
(Superior Room)

Hotéis previstos ou Similares

Cidade Cat. C Cat. B Cat. A

Phi-Phi

Phi Phi Ca-
bana 3*
(Deluxe Gar-
den View)

Phi Phi Island 
Village  (Superior 
Bungalow)

Zeavola 
(Village Suite)

Hotéis previstos ou Similares

Cidade Cat. C Cat. B Cat. A

Koh
Samui

Ibis Samui 
Bophut 3*
(Standard 
Room)

Novotel Samui 
Chaweng 
Beach 4*
(Superior Hillside)

Pavilion Samui 
Villas 5*
(Deluxe Balcony 
Suite)

Hotéis previstos ou Similares

A excursão incluída durante a sua estadia na praia é oferecida exclusivamente no hotel publicado
nesta página. Outros hotéis fora de catálogo consultar.

A excursão incluída durante a sua estadia na praia é oferecida exclusivamente no hotel publicado
nesta página. Outros hotéis fora de catálogo consultar.

A excursão incluída durante a sua estadia na praia é oferecida exclusivamente no hotel publicado
nesta página. Outros hotéis fora de catálogo consultar.

• Visto.

O Tour não incluiNO

• Vistos.

O Tour não incluiNO

• Vistos.

O Tour não incluiNO
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A partir de 2.225$

14 Dias
Visitando:  Bangkok / Yangon / Bagan / Mandalay / Amarapura / Lago inle / 

Hanoi / Halong

Paraíso Birmanês e Baia de Halong 
com Bangkok

2020-2021
Saídas às terças ferias:  Todas as Terça-Feiras 30 Abril 2020 – 20 Dezembro 2020

Saídas 2020
A BANGKOK: TERÇAS-FEIRAS

Dia 1º (Ter): Bangkok
Pick up no aeroporto de Bangkok e traslado ao 
hotel selecionado. Check in e tempo livre (quar-
tos disponíveis após as 14h00). Restante do dia 
livre. Acomodação no hotel.

Dia 2º (Qua): Bangkok / Yangon (Birmâ-
nia)
Café da manhã e traslado ao aeroporto. Saída 
em voo para Yagoon (não incluído). Chegada à 
antiga capital do país, recepção e traslado ao 
hotel. Tarde livre e acomodação no hotel.

Dia 3º (Qui): Yangon / Bagan
Café da manhã. Saída em voo para Nyaung U. 
Visita de um templo para apreciar a majestosa 
vista panorâmica de Bagan e caminhar por um 
mercado local. Pequena pausa em uma loja de 
chá tradicional. Visitaremos o templo Bu Le Thi, 
com vistas espetaculares, o templo Ananda e o 
Templo Dhamayangyi, construído com tijolo ver-
melho, sólido e piramidal. Almoço e passeio de 
carruagem, passando pelo pagode de Shwezi-
gon. Retorno e acomodação no hotel.

Dia 4º (Sex): Bagan
Café da manhã. Visita dos templos de Paya-
thonzu, Lemyentha e Nanda Manya a pé; visita 
da aldeia Myinkaba e do Templo Gubyaukgyi, fa-
moso por suas pinturas requintadas e baixos-re-
levos do lado de fora; Manuha Temple e Nan 
Paya, que são dois templos com belas estátuas 
de Buda. Almoço. Na continuação vamos ao cais 
para pegar um barco em um cruzeiro, para con-
hecer o estilo de vida dos habitantes das mar-

gens e uma perspectiva única dos templos de 
Bagan. Retorno e acomodação no hotel.

Dia 5º (Sáb): Bagan / Mandalay / Amara-
pura / Mandalay
Café da manhã. Saída em voo para Mandalay. Che-
gada e visita da Ponte Teka de U-Bein, com mais de 
200 anos e a mais longa do mundo. Continuação 
até o Mosteiro Mahagandayon, para experimentar 
a experiência da comida diária dos monges que 
a habitam. Almoço e visita do Templo Mahamuni, 
centro da vida religiosa da cidade, o mosteiro de 
madeira de Shwenadaw e o Pagoda de Kuthodaw. 
Retorno e acomodação no hotel.

Dia 6º (Dom): Mandalay / Nyaung Shwe 
/ Lago Inle
Café da manhã. Saída de voo para Heho. Che-
gada e traslado ao píer de Nyaung Shwe, às 
margens do Lago Inle, famoso pelos remadores 
peculiares que o fazem com suas pernas. Vamos 
visitar o mosteiro de madeira de Shwe Yan Pyay, 
que tem belas esculturas. Chegada a Nyaung 
Shwe e passeio de barco no Lago Inle, onde 
suas águas calmas são salpicadas de canoas de 
pesca. Paramos no Phaung Daw Oo Pagoda, que 
contém cinco imagens sagradas de Buda. Tam-
bém visitaremos uma oficina de seda tradicional. 
Durante este passeio, também passaremos por 
inúmeros jardins flutuantes, onde os moradores 
locais vivem em suas casas construídas sobre pa-
lafitas. Almoço. Retorno e acomodação no hotel.

Dia 7º  (Seg): Lago Inle / Lago Indein / Inle
Café da manhã. Saída de barco para visitar um 

dos Mercados locais na área. Vamos continuar a 
viagem de barco para uma das aldeias do lago, 
passando pela aldeia de Ywama, o maior lago, 
com muitos canais e casas altas de teca em pa-
lafitas. Vamos desfrutar de uma curta caminhada 
através de uma das aldeias no lago. Almoço. 
Depois, sairemos de barco para atravessar o lago 
em direção a Indein. Vamos caminhar até a aldeia 
para alcançar as ruínas do pagode de Nyaung 
Ohak. Um caminho coberto de 700 metros nos 
leva a Shwe Inn Thein Paya, conjunto de pagodes 
e estopas. Retorno e acomodação no hotel.

Dia 8º (Ter): Lago Inle / Yangon
Café da manhã. Traslado para o aeroporto de 
Nyaung para pegar o vôo para Yagoon. Chegada 
e início da visita panorâmica, onde veremos o estilo 
colonial da cidade: o Chauk Htat Gyi Pagoda e seu 
enorme Buda Reclinado. Almoço. À tarde, visita 
do Mercado Bogyoke of Scots (fechado às segun-
das-feiras), com centenas de lojas de alimentos, 
roupas, artesanato e visitar um dos monumentos 
mais espetaculares: o complexo de Shwedagon 
Pagoda, verdadeiro centro de culto da cidade e 
que tem uma estopa de mais de 100 metros de 
altura. Retorno e acomodação no hotel.

Dia 9º (Qua): Yangon / Hanói 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Saída 
em voo até Hanoi (voo não incluído). Chegada 
no aeroporto uma guia em espanhol estará es-
perando. Traslado a cidade onde poderemos 
ter a primeira impressão da cidade de Hanoi e 
tempo livre até o check-in no hotel. Acomodação 
no hotel.

Dia 10º (Qui): Hanói
Café da manhã. City tour: o mausoléu de Ho 
Chi Minh (visita ao exterior), a casa de Ho Chi 
Minh sobre palafitas, o Palácio do Governador 
(visita ao exterior), o Pagode do pilar único e 
do Templo da Literatura, a primeira univer-
sidade do país fundada em 1070. Almoço e 
continuação  das visitas com a prisão-museu 
Hoa Lo, mais conhecida como “o Hilton” pelas 
muitos presidiários americanos que estiveram 
encarcerados de 54 a 73 e o Templo Ngoc Son. 
Faremos um tour em xiclo pela cidade velha de 
Hanói, também conhecido como o bairro das 36 
ruas que no seu tempo cada uma era conhecida 
por artesanatos e oficinas de uma profissão em 
particular. Assistiremos um show de marionetes 
tradicional na água. Retorno ao hotel e acomo-
dação.

Dia 11º (Sex): Hanói / Baía de Halong
Café da manhã. Saída para a Baía de Halong, 
declarada Patrimônio Mundial pela UNESCO, 
em uma viagem pelas ricas terras agrícolas do 
delta do rio vermelho e a paisagem dos cam-
pos de arroz, búfalos de água, exemplo da 
vida rural e tradicional do Vietnã. Chegada e 
embarque a bordo de um tradicional barco de 
madeira “junco”. Almoço a bordo. Continuare-
mos navegando e descobrindo as numerosas 
ilhas da Baía como a da Tartaruga, Cachorro, 
Cabeça de Homem e etc. Jantar e acomo-
dação a bordo. 

NOTA: O itinerário do cruzeiro está sujeito a al-
terações sem aviso prévio.

11

9

INTRODUÇÃO
Viaje para descobrir o mais interessante de Myamnar, a antiga Birmânia. Grande Pagode da Shwezi-
gon em Yangoon, os mais de 1.200 templos ao longo do rio Irawadi, ao lado de Bagán, capital até 
XI. Ponte Teka, Mosteiro de Mandalay e a grande experiência do Lago Ingle com suas aldeias e 
hotéis no lago. Continuamos a viagem para conhecer o norte do Vietnã, destacando o cenário mais 
espetacular de toda a Ásia: Baía de Halong em que viajaremos em barco tradicional (junco). Além 
da visita à capital Hanói, planejamos fazer um passeio de barco fantástico por arrozais cercados por 
montanhas rochosas de Ninh Binh. Começamos a viagem em Bangkok.
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• Traslado de chegada e saída com transporte com ar-condicionado.
• Acomodação nos hotéis mencionados ou similares.
• Café da manhã diário e refeições mencionadas no itinerário. 
• Voos internos em Myanmar.
• Visitas segundo itinerário com guias locais em espanhol, com exceção a bordo do junco em Ha-

long, os passageiros serão atendidos pela tripulação do barco em inglês.
• Transporte em ônibus ou furgoneta privativo com ar-condicionado.
• Entradas as visitas mencionadas.
• Passeio em ciclo em Hanói.
• Junco tradicional na Baia de Halong. 
• Navegação pelo Lago Inle. 
• Seguro de assistência Mapaplus.

O Tour incluiSI

• Gastos pessoais, como bebidas, gorjetas, vistos, seguros, lavanderia assim como chamadas tele-
fônicas. 

• Visitas e excursões não mencionadas no itinerário.
• Voos internacionais mencionados por separado.

O Tour não incluiNO

Bagan

Cidade Categoria C Categoria B Categoria A
Bangkok Narai 4* Holiday Inn Silom 4* Metropolitan 5*
Yangon Reno Hotel 3* Rose Garden 4* Meliá  5*
Bagan Bawgathidi 3* Amata Garden 4* Tharabar Gate 4* Sup
Mandaly Victoria 3* Sup Easter Palace 4* Madalay Hill Resort 4* Sup
Lago Inle Serenity 3* Sup Amata Resort 4* Pristine Lous Spa 4* Sup
Hanoi Adams  3* Mercure Hanoi 4* Nikko Hanoi 5*
Bahía de Halong Syrena Cruise Indochina Sails Indochina Sails

Hotéis previstos ou Similares

Dia 12º (Sáb): Baía de Halong / Hanói
Os madrugadores podem participar da demons-
tração de Taichi na ponte superior. Na volta ser-
viremos um café da manhã leve, e mais tarde um 
esplêndido brunch e tudo isso continuando com 
a navegação através da miríade de ilhas e ilhotas 
e visitando os pontos mais importantes. Desem-
barque e retorno a Hanói pela estrada. Chegada 
e acomodação no hotel.

Dia 13º (Dom): Hanói / Hoa Lu Tam Coc 
/ Hanói
Café da manhã. Saída pela estrada descobrindo 
paisagens incomuns e chegada na província de 
Ninh Binh. Uma vez lá, no Tam Coc, embarca-
remos em um pequeno barco a remo para per-
correr por uma paisagem inesquecível, onde 

descobriremos as aldeias locais, cavernas espe-
taculares e paisagens infinitas que serão registra-
das na retina dos viajantes. Em seguida, vamos 
visitar o pagode de Bich Dong, a apenas 2 km 
Tam Coc, local que recebeu o apelido de “A Se-
gunda caverna mais bonita do Vietnã “ um velho 
rei. Almoço e saída pela estrada para Hoa Lu, a 
antiga capital do Vietnã no ano 1010, quando ela 
foi transferida para Thang Long-Hanói, deixando 
como lembranças os templos dos reis Dinh & Le. 
Quando terminar, retorno para Hanói. Acomo-
dação no hotel.

Dia 14º (Seg): Hanói
Café da manhã no hotel. Tempo livre até a hora 
indicada, traslado para o aeroporto. Fim dos nos-
sos serviços. Até uma próxima viagem !

• Mínimo 2 passageiros.
• Suplemento por pessoa para saídas de 15 e 22 de janeiro: 70$
• Horário de entrada/saída dos hotéis são 13h00 – 14h00rs e 11h00-12h00 respectivamente.
• Preços não válidos para Natal e Final de Ano, a consultar.

Notas Importantes

Preço por pessoa em $ USA  em Apartamento Duplo

Temporada
Iti. MM818

Categoria C Categoria B Categoria A
Duplo Sup. Indv. Duplo Sup. Indv. Duplo Sup. Indv.

01 Jan - 30 Abr 2.485 775 2.725 985 3.090 1.350
01 Mai - 23 Set 2.225 600 2.410 750 2.770 1.090
24 Set - 30 Set 2.250 635 2.465 790 2.795 1.095

01 Out - 31 Out 2.440 775 2.675 970 3.045 1.320
01 Nov - 20 Dez 2.440 775 2.675 970 3.065 1.340

$

Suplemento voo internacionais 
(sujeito a modificações) $

Voo internacional Bangkok / Yangon:   125 $
Voo internacional Yangon / Hanói: 125 $

Yagon

Bagán

Mandalay
Lago Inle

Bangkok

THAILANDIA

VIETNÃ

3

2

2

2

2

Hanoi3
Halong1

MYANMAR
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A partir de 2.730$

15 Dias
Visitando:  Bangkok / Yangon / Mandalay / Monywa / Bagan / Amarapura / 

Lago inle / Ilhas Phi Phi

Mística Birmânia
(com Bangkok e Ilhas Phi Phi) 

2020
Saídas aos domingos:  De  01 Janeiro  a 20 Dezembro  2020

Saídas 2020
A BANGKOK: DOMINGO 

Dia 1º (Dom): Bangkok
Pick up no aeroporto de Bangkok e traslado ao 
hotel selecionado. Check in e tempo livre (quar-
tos disponíveis após as 14:00). Restante do dia 
livre. Acomodação no hotel.

Dia 2º (Seg): Bangkok 
Café da manhã. City tour pela manhã para 
fazer um passeio pelas principais avenidas de 
Bangkok, atravessando o movimentado bairro 
de Chinatown onde faremos nossa primeira 
parada: o templo de Wat Traimit ou mais con-
hecido como Templo do Buda de Ouro e que 
abriga uma Imagem de Buda de 5 toneladas 
de ouro maciço. Nossa próxima parada será o 
Templo Wat Pho ou Templo do Buda Reclinado, 
um dos maiores Budas reclinados do mundo 
com 46 metros de comprimento e em cujos pés 
encontramos uma gravura espetacular de 108 
imagens que representam ações positivas do 
budismo. No caminho de volta ao hotel, visita 
a fábrica de pedras. Resto do dia livre. Acomo-
dação no hotel.

Dia 3º (Ter) Bangkok / Yangon (Birmânia)
Café da manhã e traslado ao aeroporto. Saída 
em voo para Yangon (não incluído). Chegada à 
antiga capital do país, recepção e traslado ao 
hotel. Tarde livre e acomodação no hotel.

Dia 4º (Qua): Yangon / Mandalay
Café da manhã. Voaremos para Mandalay. Che-
gada e translado para a antiga capital de Mian-
mar, Ava, localizado em uma ilha entre dois rios. 
Vamos dar um passeio de carruagem pela cidade 

antiga e visitaremos alguns de seus mosteiros. 
Almoço, retorno a Mandalay e acomodação.

Dia 5º (Qui): Mandalay / Mingun / Man-
dalay
Café da manhã. Hoje vamos visitar o Templo Ma-
hamuni, o mosteiro de madeira de Shwenadaw 
e o pagode de Kuthodaw, que abriga o maior 
livro do mundo, esculpida em mármore. Almoço. 
Vamos pegar um barco pelo rio Ayeryarwaddy 
para a cidade de Mingún. Vamos visitar o pa-
gode majestoso e inacabado de Pahtodawgyi.  
Retorno para Mandalay. Acomodação no hotel.

Dia 6º (Sex): Mandalay / Phowin Tuang / 
Caves / Monywa
Café da manhã. Saída para Monywa, pararemos 
em Thanboddhay Pagoda, templo budista co-
berto com mais de 500.000 imagens de Buda e 
Pagoda Thanboddhay, que abriga O maior Buda 
reclinado de Mianmar. Almoço. Continuamos 
a Phowin Taung: extraordinário complexo com 
947 cavernas e contém toda as pinturas e murais 
budistas mais importantes do sudeste da Ásia. 
Descobrimos Shwe Ba Taung, com mosteiros e 
templos esculpidos nos desfiladeiros. Acomo-
dação no hotel.

Dia 7º (Sab): Monywa / Pakkoku / Bagan
Café da manhã. Hoje continuamos a Pakkoku, 
conhecida por seu comércio de tabaco e teci-
dos de algodão. Visitaremos o mercado local de 
manhã. Almoço a caminho. Vamos continuar a 
jornada para Bagan, chegada ao hotel. Tempo 
livre. Acomodação no hotel.

Dia 8º  (Dom): Bagan
Café da manhã. Visitaremos o mercado colorido 
de Nyaung-U Vamos subir ao templo de Bu Le Thi, 
não esqueça sua câmera! Porque as vistas são des-
lumbrantes. Depois, visitamos o templo de Ananda, 
obra prima e templo emblemático de Bagan. Vamos 
continuar visitando o templo de Dhamayangyi, cons-
truído com tijolo vermelho e forma de pirâmide. Al-
moço. À tarde, daremos um passeio de carruagem, 
passando pelo pagode Shwezigon, construído no 
século XI pelo rei Anawrahta. Regresso para o hotel. 
Acomodação no hotel.

Dia 9º (Seg): Bagan / Heho / Lago Inle
Café da manhã. Voaremos para Heho. Chegada 
e traslado para o cais de Nyaung Shwe, onde 
vamos pegar um barco (conhecido por ser re-
mado com as pernas) que nos levarão ao lago 
Inle, tenha a câmera pronta! Isso vai te fascinar. 
A caminho, visitamos o mosteiro de madeira 
de Shwe Yan Pyay. Visitamos a Pagoda Phaung 
Daw Oo, o mercado flutuante e as vilas e jardins 
onde frutas e vegetais crescem. Almoço. Vamos 
visitar uma oficina de seda tradicional. Na volta 
passaremos por jardins flutuantes, canais e 

11

7

INTRODUÇÃO

Começamos a viagem em Bangkok e depois continuamos para Mianmar, a antiga Birmânia. O 
Grande Pagode da Swedagon  em Yangoon, os mais de 1.200 templos ao longo do rio Irawadi 
ao longo a Bagán, que foi a capital até o século XI. Ponte Teka, Mosteiro de Mandalay e a grande 
experiência do Lago Ingle, com suas aldeias e hotéis no lago. Terminamos a viagem nas praias de 
Phi Phi, um paraíso para descansar.
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• Traslados de chegada e saída com transporte com ar condicionado.
• Acomodação nos hotéis previstos (ou similar).
• Café da manhã e refeições diárias, de acordo com o programa.
• Voos internos em Mianmar.
• Passeio terrestre de acordo com o programa de carro / van privativo com ar condicionado.
• Ingressos para as visitas mencionadas.
• Navegação no lago Inle.
• Seguro de Assistência Mapaplus.
Extensão Phi Phi
• Traslados do aeroporto de Phuket / porto de Ao Po e vice-versa, serviço de língua inglesa.
• Bilhetes de ferry de Phuket / Phi Phi / Phuket.

O Tour incluiSI

• Gastos pessoais, como bebidas, gorjetas, vistos, seguros, lavanderia assim como chamadas tele-
fônicas. 

• Outras refeições ou serviços não especificados no programa.
• Visitas e excursões não mencionadas no itinerário.
• Voos internacionais mencionados por separado.

O Tour não incluiNO

Cueva de Pak Ou, Luang Prabang

casas construídas sobre palafitas.  Acomodação 
no hotel.

Dia 10º (Ter): Lago Inle 
Café da manhã. Hoje vamos explorar um mer-
cado itinerante, para conhecer mais sobre a vida 
dos locais. Vamos continuar a viagem parando 
em algumas das aldeias típicas. Também visita-
remos o incrível complexo de pagodes e stupas 
que estão em cima de um pequeno morro. Al-
moço. Depois vamos caminhar para o complexo 
Shwe Inn Thein Paya, através de uma passarela 
coberta (desde janeiro). Voltar para hotel.

Dia 11º (Qua): Lago Inle / Heho / Yangon
Café da manhã. Retornamos de avião para Yan-
gon. Vamos descobrir a cidade com uma visita 
panorâmica; veremos o centro de estilo colonial, 
o Pagode Chauk Htat Gyi e seu enorme Buda 
Reclinado. Almoço. À tarde, visitamos o mercado 
Bogyoke (mercado escocês - fechado em feria-
dos), com centenas de lojas de alimentos, rou-
pas, artesanato e pedras preciosas. Culminamos 
a visita ao pagode Shwedagon, cuja Stupa de 
ouro é o “coração” de Mianmar. Acomodação 
no hotel.

Dia 12º (Qui): Yangon / Phuket / Ilhas 
Phi Phi
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para 
tomar o voo para Phuket, via Bangkok (não in-
cluído). Chegada em Phuket, traslado ao porto 

de Ao Po, onde embarcaremos na balsa que nos 
levará para Ilhas Phi Phi. Chegada ao hotel. Aco-
modação no hotel.

Dia 13º (Sex): Phi Phi
Café da manhã. Dia livre para poder desfrutar 
das instalações do hotel, praias ou realizar ex-
cursões opcionais. Acomodação no hotel.

Dia 14º (Sab): Phi Phi
Café da manhã. Dia livre para poder desfrutar 
das instalações do hotel, praias ou realizar ex-
cursões opcionais. Acomodação no hotel.

Dia 15º (Dom): Phi Phi / Phuket
Café da manhã no hotel. Traslado em Ferry até 
Phuket e traslado ao aeroporto para tomar seu 
vôo até o próximo destino. Fim dos nossos ser-
viços. Até uma próxima viagem !

• Mínimo 2 passageiros.
• Horário de entrada/saída dos hotéis são 13h00 – 14h00 e 11h00-12h00 respectivamente.
• Preços não válidos para Natal e Final de Ano, a consultar.

Notas Importantes

Mandalay

Bangkok
Bangkok

BIRMÂNIA

LAOS

2

Preço por pessoa em $ USA  em Apartamento Duplo

Temporada
Iti. MM819

Categoria C Categoria B Categoria A
Duplo Sup. Indv. Duplo Sup. Indv. Duplo Sup. Indv.

01 Jan - 29 Fev 3.255 1.405 3.545 1.705 3.830 1.975
01Mar - 31 Mar 3.120 1.270 3.505 1.665 3.790 1.930
01 Abr - 19 Abr 3.120 1.270 3.490 1.650 3.755 1.900
20 Abr - 30 Abr 2.950 1.105 3.185 1.345 3.450 1.595
01 Mai - 30 Set 2.730 915 2.890 1.095 3.125 1.310
01Out - 31 Out 2.955 1.105 3.185 1.345 3.450 1.595
01 Nov - 19 Dez 3.140 1.295 3.530 1.690 3.835 1.975

$

Cidade Categoria C Categoria B Categoria A
Bangkok Narai 4* Holiday Inn Silom 4* Metropolitan 5*
Yangon Reno Hotel 3* Rose Garden 4* Meliá  5*
Mandalay Victoria 3* Sup Easter Palace 4* Madalay Hill Resort 4* Sup
Monywa Win Unity Resort 3* Win Unity Resort 3* Win Unity Resort 3*
Bagan Bawgathidi 3* Amata Garden 4* Tharabar Gate 4* Sup
Lago Inle Serenity 3* Sup Amata Resort 4* Pristine Lous Spa 4* Sup
Phi Phi Island Holiday Inn Phi Phi 4* Phi Phi Island Resort 5* Phi Phi Island Resort 5*

Hotéis previstos ou Similares

Yangon

Monywa

Bagan

Lago Inle

21
2 2

3
Islas Phi Phi

2

Suplemento vuelos internacionales  
(sujeito a modificações) $

Voo internacional Bangkok / Yangon  125 $ NETO por persona
Voo internacional Yangon / Phuket (vía Bangkok) 215 $ NETO por persona



24 *Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Tailândia, Vietnã, Camboja e Indonésia

Dia 1º (Sáb): Bangkok 
Chegada à Bangkok e traslado ao hotel (check-in 
após às 14h.) Restante do dia livre. Acomodação 
no hotel. 

Dia 2º (Dom): Bangkok / Hanói
Café da manhã. Traslado para o aeroporto e 
partida em voo para Hanói (vôo não incluído). 
Chegada ao aeroporto de Hanói onde sua guia 
em espanhol estará esperando. Traslado ao 
seu hotel (apartamento disponíveis a partir das 
14hrs). Restante do dia livre. Acomodação no 
hotel.

Dia 3º (Seg): Hanói
Café da manhã. Café da manhã e visita de 
Hanói. Atualmente, Hanói é a capital do Vietnã, 
a única cidade asiática com avenidas arbo-
rizadas, arquitetura colonial francesa, lagos 
pacíficos e templos orientais. O passeio inclui 
o mausoléu de Ho Chi Minh (visita exterior), a 
casa de Ho Chi Minh sobre palafitas, o Palácio 
do Governador (visita exterior), a Pagode do 
pilar único e do Templo da Literatura, a primeira 
universidade do país fundada em 1070. Almoço 
em restaurante local. Depois do almoço, vamos 
para o museu da prisão Hoa Lo, conhecida 
como “Hilton” por centenas de prisioneiros 
americanos que foram presos de 54 para 73. 
Continuamos a Ngoc Son Temple no meio do 
Lago Hoan Kiem ou Lake a espada restaurada. 
Faremos um tour no Bairro Antigo de Hanoi, 
também conhecido como o bairro das 36 ruas 
que na época cada uma era conhecida por ar-
tesãos e oficinas de uma determinada profissão. 
Vamos assistir a um show de marionetes tradi-
cional na água. Retorno ao hotel e acomodação 
em Hanói. Restante do dia livre.

Dia 4º (Ter): Hanói / Baia de Halong
Café da manhã. Saída para a Baia de Halong, de-
clarada Patrimônio Mundial pela UNESCO, em 
uma viagem pelas ricas terras agrícolas do delta 
do rio vermelho. Chegada e embarque a bordo 
de um tradicional barco de madeira “junco”. 
Almoço a bordo. Continuaremos navegando e 

descobrindo as numerosas ilhas da baía. Jantar 
e acomodação a bordo. 

NOTA: O itinerário do cruzeiro está sujeito a al-
terações sem aviso prévio.

Dia 5º (Qua): Baia de Halong / Hanói / 
Danang / Hoi An
Os madrugadores podem participar da de-
monstração de Taichi na ponte superior. Na 
volta serviremos um café da manhã leve e mais 
tarde um esplêndido brunch e tudo isso conti-
nuando com a navegação através da miríade de 
ilhas e ilhotas e visitando os pontos mais impor-
tantes. Às 10:30-11:00 desembarcaremos e re-
tornaremos ao aeroporto de Hanói para pegar 
o voo a Danang (voo não incluído). Chegada 
a Danang e traslado direto a Hoi An. Acomo-
dação no hotel.

Dia 6º (Qui): Hoi An / Siem Reap ( Cam-
boja)
Café da manhã e início da visita da cidade de 
Hoi An, importante porto comercial da Ásia nos 
séculos XVII e XVIII, cuja arquitetura e estilo de 
vida descontraído pouco mudou nos últimos 
anos. Passeie pelo antigo centro da cidade para 
visitar as casas dos comerciantes tradicionais, a 
ponte japonesa com mais de 400 anos, o templo 
chinês Phuc Kien, uma antiga casa com arquite-
tura tradicional e o Museu de História da cidade. 
Sa Huynh “ Almoço No horário indicado, tras-
lado ao aeroporto de Danang para pegar o voo 
para Siem Reap (voo internacional não incluso). 
Na chegada, recepção e traslado ao hotel. Aco-
modação no hotel.

Dia 7º (Sex): Siem Reap / Angkor Thom 
/ Angkor Wat / Siem Reap
Café da manhã. Começamos com a visita de 
Angkor Thom. Saída em Tuk-Tuk (um tipo de 
moto-carro, um veículo muito típico no Cam-
boja) em direção ao portão sul do complexo, 
com suas impressionantes estátuas represen-
tando o movimento do oceano. A antiga ca-
pital de Angkor Thom (Século XII), o templo 

de Bayon, único por suas 54 torres decoradas 
com 200 rostos sorridentes de Avolokitesvara, 
os Phimeanakas e os terraços do rei leproso e 
elefantes, bem como as câmeras real. Vamos 
continuar com o Ta Prohm um dos templos 
mais espetaculares da região, que tem sido 
mantido relativamente o mesmo de quando foi 
descoberto e ainda mantém muito do seu mis-
tério. Almoço. À tarde, traslado de ônibus para 
visitar o mais famoso de todos os templos An-
gkor Wat estabelecido como Património Mun-
dial pela UNESCO. O complexo deste templo 
abrange 81 hectares, comparáveis em Palácio 
Imperial de Pequim. Os cinco conhecidos To-
rres são parte da bandeira do Camboja. Ela 
representa os 5 picos de Meru, as paredes que 
os cercam são as montanhas e o vale que os ro-
deia o oceano. Esta obra de arte do século XII 
é considerado entre os historiadores da arte, 
o primeiro exemplo de arquitetura clássica e 
arte Khmer. No final, contemplaremos o pôr do 
sol ao longo Angkor Wat. Regresso ao hotel e 
acomodação.

Dia 8º (Sáb): Siem Reap 
Café da manhã. Visita do Tonlesap, o maior lago 
do sudeste da Ásia. Embarcaremos em um barco 
tradicional para descobrir as aldeias flutuantes 
deste lendário lago. No caminho de volta pa-
ramos no Artisans D’Angkor - um centro que 
ajuda jovens carentes do Camboja a manter o 
artesanato tradicional. Almoço. Retorno ao hotel 
e tempo livre. Acomodação no hotel.

Nota: De março a agosto, devido ao nível da 
água, não é conveniente visitar o lago Tonlesap 
de barco, visitaremos o Templo Beng Mealea, 
um grande templo e acredita-se que seja um 
precursor de Angkor Wat. Acomodação no hotel.

Dia 9º (Dom): Siem Reap / Bangkok (Tai-
lândia)
Café da manhã. Visita dos templos: Bantey Srei 
e Bantey Samre, dedicados a Shiva. Almoço. À 
tarde, visitaremos o complexo do templo Rou-
los: o Preah Ko, o templo da montanha Bakong 

e o templo Lolei, localizado no meio de uma 
antiga reserva de água ou Baray. Este conjunto 
de templos data do final do século IX e é um 
esplêndido exemplo da arte Khmer. Eles re-
presentam os restos mortais de Hariharalaya, a 
primeira capital do grande império de Angkor 
na era Jemer. Transfer para o aeroporto. Partida 
em voo para Bangkok (voo internacional não 
incluído). Chegada em Bangkok e traslado do 
hotel. Acomodação.

Nota: Voo recomendado a partir das 18h00.

Dia 10º (Seg): Bangkok
Café da manhã. Visita durante a manhã para 
fazer um tour pelas principais avenidas de Ban-
gkok, atravessando o movimentado bairro de 
Chinatown até chegar ao centro histórico da 
cidade onde visitaremos o Templo Wat Traimit 
ou o Templo do Buda Dourado e que abriga 
uma imagem de Buda de 5 toneladas de ouro 
maciço. Também visitaremos o Templo Wat Pho, 
conhecido por hospedar um dos maiores Budas 
reclinados do mundo, com 46 metros de compri-
mento. Na volta ao hotel, visitaremos a fábrica 
estatal de pedras preciosas. Restante da tarde 
livre para percorrer a cidade por conta própria ou 
aproveitar de uma excursão opcional do Grande 
Palácio ou desfrutar de algum dos múltiplos mer-
cados. Acomodação no hotel.

Dia 11º (Ter): Bangkok / Phuket
Café da manhã. Traslado ao aeroporto no horário 
marcado e partida em vôo (não incluído) para a 
Ilha de Phuket. Chegada e traslado ao seu hotel. 
Restantes do dia livre. Acomodação no hotel.

Dia 12º (Qua): Phuket
Café da manhã. Dia livre para curtir as insta-
lações do hotel, praias ou excursões opcionais. 
Acomodação no hotel.

Dia 13º (Qui): Phuket
Café da manhã. Dia livre para desfrutar das ins-
talações do hotel, praias ou excursões opcionais. 
Acomodação no hotel.

A partir de 1.715$

15 e 17 Dias
Visitando: Bangkok / Hanói / Baia de Halong / Hoi An / Siem Reap / Phuket / Sapa

Paraísos Asiáticos
(Bangkok, Vietnã, Camboja e Praia de Phuket) 
Pré-Extensão Sapa

2020-2021
Todas os sábados:  De 2 Maio 2020 – a  30 Março  2021

Saídas 2020 / 2021
A BANGKOK: SÁBADOS 

8

5

INTRODUÇÃO

Emocionante Tour  que nos permitirá a desfrutar da tumultuada Bangkok com seus templos e 
Mercados, a espetacular Baía de Halong no Vietnã, Howdyn, na costa e na capital do Reino Khemer 
que teve mais de 8 séculos de existência  consecutiva em Angkhor. Terminando com alguns dias 
de relaxamento no paraíso da ilha de Phuket.

Angkor
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A partir de 535$
4 Dias
Pré-Extensão Sapa

• Traslado de chegada e saída com transporte com ar-condicionado.
• Acomodação nos hotéis mencionados ou similares.
• Café da manhã diário e refeições mencionadas no itinerário. 
• Visitas segundo itinerário com guia local em espanhol, com exceção a bordo do junco em Ha-

long, os passageiros serão atendidos pela tripulação do barco em inglês.
• Percurso terrestre segundo itinerário em carro/van privativa com ar-condicionado.
• Todas as entradas as visitas mencionadas.
• Passeio em ciclo. 
• Junco tradicional na Baía de Halong.
• Passeio em barco pelo rio Perfume em Hue.
• Uma garrafa de água por dia de excursão. 
• Seguro de assistência Mapaplus

O Tour incluiSI

• 2 noites de acomodação nos hotéis mencionados ou similares e “day use” no hotel de Hanói na 
chegada.

• Regime de refeições indicados no itinerário.
• Visitas segundo itinerário com guia local em espanhol.
• Bilhetes de trem em cabine compartilhada (4 beliches) com ar-condicionado.

O Tour incluiSI

• Gastos pessoais, como bebidas, gorjetas, vistos, seguros, lavanderia assim como chamadas tele-
fônicas. 

• Refeições e excursões não mencionadas no itinerário.
• Voos internacionais
• Vistos

O Tour não incluiNO

2020-2021
Quintas-feiras desde Espanha (mínimo 2 passageiros)

Saídas 2020 / 2021
A BANGKOK: QUINTAS-FEIRAS

Cidade Categoria C Categoria B Categoria A
Bangkok Narai 4* Holiday Inn Silom 4* Metropolitan 5*
Hanoi Adamas 3* Mercure Hanoi 4* Du Parc 5*
Bahia de Halong Emeraude Classic Sealife Legend Sealife Legend
Hoi An Rosemary Hoi An 4* Belle Maison Hadana 4* Koi Resort & Spa 5* 
Siem Reap Treasure Oasis 3* Tara Angkor 4* Le Meridiend Angkor 5*
Phuket Ramada Phuket Southsea 4* Cape Panwa 4* Sup Pullman Panwa Beach Resort 5*

Hotéis previstos ou Similares

Cidade Hotéis C Hotéis B Hotéis A

Tren Fanxipan/King Express/ Livitrian/Tulico/Sapaly Cabina Compartida

Sapa Relax 3* Sapa Relax 3* Bamboo Sapa 4* Victoria Sapa 4*

Hotéis previstos ou Similares

Dia 14º (Sex): Phuket / Bangkok
Café da manhã. No horário indicado, mude para 
o aeroporto para pegar o voo para Bangkok. 
Chegada ao aeroporto e traslado até o hotel. 
Acomodação no hotel.

Dia 15º (Sáb): Bangkok
Café da manhã. No horário indicado, traslado 
ao aeroporto. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

• Mínimo 2 passageiros.
• Horário de entrada / saída dos hotéis são 14:00 e 12:00 respectivamente.
• Preços não válidos para o Natal, Ano Novo e Ano Novo Chinês: 19 a 29 de janeiro de 2020 e 07 a 

17 de fevereiro 2021. Consulte suplementos
• Voos indicados separadamente

Notas Importantes

Preço por pessoa em $ USA  em Apartamento Duplo Paraísos asiáticos

Temporada
Iti. MM820

Categoria C Categoria B Categoria A
Duplo Supl Indiv Duplo Supl Indiv Duplo Supl Indiv

01 Jan / 10 Jan 2.340 855 2.895 1.435 3.315 1.860
11 Jan / 29 Fev 2.255 770 2.585 1.125 3.025 1.570
01 Mar / 31 Mar 2.170 685 2.465 1.005 2.910 1.455
01 Abr / 30 Abr 1.715 750 1.775 825 2.245 1.725
01 Mai / 23 Set 1.880 475 2.180 805 2.580 1.215
24 Set / 31 Out 1.955 505 2.315 885 2.720 1.295

01 Nov / 19 Dez 20 /01 Mar a 31 Mar 21 2.135 685 2.375 945 2.820 1.390
01 Jan / 10 Jan 21 2.305 855 2.815 1.385 3.215 1.790
11 Jan /28 Fev 21 2.220 770 2.505 1.075 2.925 1.495

$

Preço por pessoa em $ USA  em Apartamento Duplo Extensão Sapa  

Temporada
Iti. MM821

Categoria C Categoria B Categoria A
Duplo Supl. Indiv. Duplo Supl. Indiv. Duplo Supl. Indiv.

15 Jan / 30 Abr 575 90 620 155 675 200

01 Mai / 21 Set 535 80 560 115 600 155

22 Set a 20 Dez / 01 Jan 21 a 31 Mar 21 550 90 600 155 650 200

$

Bangkok

Hoi An

Siem Riep

Phuket

TAILÂNDIA

VIETNÃ

CAMBOYA

Hanoi 2

1

Halong 1

3

3

3

Dia 1º (Qui): Bangkok
Chegada ao aeroporto de Bangkok, traslado ao 
hotel e acomodação.

Dia 2º (Sex): Bangkok / Hanói / Lao Cai
Café da manhã e traslado ao aeroporto para 
pegar o voo para Hanói (voo internacional não 
incluído). Chegada ao aeroporto onde seu guia 
em espanhol estará esperando por você. Trans-
ferir para a cidade. Dia-uso em um hotel (12.00-
18.00) e tempo livre até a transferência para a 
estação de Hanói para pegar o trem noturno 
para Lao Cai às 22.00. Noite a bordo.

Dia 3º (Sáb): Lao Cai / Sapa
Chegada em Lao cai e traslado a um restau-
rante local para o café da manhã. Mais tarde, 
vamos nos transferir para a aldeia de Lao Chai, 

onde mora a etnia negra H’mong. A partir 
daqui, vamos caminhar até chegar à aldeia da 
etnia dos Dzays - Ta Van. Continuamos em di-
reção à montanha Ham Rong, onde teremos 
uma vista panorâmica de Sapa. Regresso a 
Sapa e almoço. Restante do dia livre e aco-
modação.

Dia 4º (Dom): Sapa / Lao Cai / Hanoi
Café da manhã. Vamos para Suoi Ho e iniciare-
mos um trekking para Ma Tra. Antes contempla-
remos a impressionante paisagem do vale Ma Tra, 
com seus gigantescos campos de arroz na forma 
de escadas, nas encostas das montanhas. Nós 
também veremos os camponeses H’Mong que 
trabalham nos campos, pessoas fazendo a vida 
diária etc. Almoço Na hora indicada, traslado para 
Hanói e continuação com o circuito.

Suplementos voos internos 
(sujeito a modificações) $

Suplemento Voo internacional Bangkok / Hanói  160 $ neto por persona
Suplemento Voos regionais Hanói / Danang / Siem Reap:  330 $
Suplemento Voos regionais  Siem Reap / Bangkok / Phuket / Bangkok: 355 $

Suplementos voos internos 
(sujeito a modificações) $

Voo Bangkok / Hanói: 160 $ neto por pax 

• Vistos

O Tour não incluiNO
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A partir de 1.035$
10 Dias
Visitando: Ho Chi Minh / Siem Reap / Hoi An / Hue / Hanoi

Jóias do Vietnã e Camboja

2020
De 01 janeiro a 31 de dezembro 2020. Consultar saidas e preços até 31 de março 2021

Saídas 2020
A HO CHI MINH: TERÇAS-FEIRAS

Dia 1º (Ter): Ho Chi Minh
Chegada ao aeroporto na cidade de Ho Chi 
Minh, recepção no aeroporto e traslado ao 
centro da cidade. Tempo livre até o check-in no 
hotel, de acordo com a disponibilidade (normal-
mente os quartos estão disponíveis após as 14:00 
h). Jantar em um restaurante local e acomodação 
no hotel.

Dia 2º (Qua): Ho Chi Minh / Túneis de 
Cuchi / Ho Chi Minh
Café da manhã. Partida para o distrito de Cu 
Chi para visitar os túneis de Cu Chi, a 70 km a 
noroeste da cidade de Ho Chi Minh, criada 
desde 1948 para ajudar o Viet Minh no combate 
com os franceses. Era uma cidade subterrânea 
com áreas habitacionais, cozinhas, depósitos 
de armas, hospitais de campanha, centros de 
comando. Em alguns lugares, abrigou 10.000 
pessoas que praticamente viveram no subsolo 
durante anos ... se casando, dando à luz, etc. Du-
rante a Guerra dos Estados Unidos, toda a área 
de Cu Chi foi projetada como uma zona livre e 
foi fortemente bombardeada. Desde 1988, duas 
seções dos túneis foram abertas para visitantes. 
Regresso a Ho Chi Minh e almoço no restaurante 
local. Depois, passaremos pelo centro da cidade, 
vendo a praça da “La Commune de Paris”; a Ca-
tedral (exterior) projetada na França e erguida 
por um engenheiro simples, o Sr. Bourar; o co-
rreio de estilo colonial que inclui uma parte da 
estrutura de ferro projetada por um discípulo de 
Gustave Eiffel; Ópera, etc. Vamos passar do lado 
de fora do Palácio da Reunificação, o antigo pa-
lácio do governo que foi demolido por tanques 
em 30 de abril de 1975, o que significou a queda 
do regime sul-vietnamita. Retorno e acomo-
dação no hotel.

Dia 3º (Qui): Ho Chi Minh / Siem Reap 
(Camboja)
Café da manhã. Manhã livre e traslado ao ae-
roporto para pegar o voo para Siem Reap (voo 
internacional não incluído), epicentro do impé-
rio Khmer. Chegada, traslado e acomodação em 
hotel. Restante da tarde livre. Possibilidade de 
assistir a um show Apsara de música cambojana 
e dançar com o jantar. (P +)

Dia 4º (Sex): Siem Reap
Café da manhã. Saia em Tuk - Tuk (um tipo de 
carro - motor, o veículo muito típico no Camboja) 
em direção ao portão sul, com suas impressio-
nantes estátuas representando o movimento do 
oceano, a antiga capital de Angkor Thom (século 
XII), templo de Bayon único para suas 54 torres 
decoradas com 200 rostos sorridentes de Avolo-
kitesvara, o Phimeanakas e os terraços do Rei e 
elefantes Leper e os aposentos reais. Continue 
até Ta Prohm, um dos templos mais espetacu-
lares da região, que permaneceu relativamente 
igual a quando foi descoberto e ainda mantém 
muito do seu mistério. Almoço no restaurante 
local. À tarde, traslado de carro para visitar o 
mais famoso de todos os templos de Angkor Wat 
- Patrimônio Mundial da UNESCO. O complexo 
deste templo abrange 81 hectares, comparáveis 
em tamanho ao Palácio Imperial em Pequim. As 
conhecidas cinco torres fazem parte da bandeira 
do Camboja. Eles representam os 5 picos de 
Meru, os muros que os cercam são as montanhas 
e o vale que os rodeia do oceano. Esta obra de 
arte do século XII é considerada pelos historia-
dores da arte o primeiro exemplo da arquitetura 
e arte clássica do Khmer. No final, assistimos ao 
pôr do sol sobre Angkor Wat. Retorno ao hotel 
e acomodação.

Dia 5º (Sáb): Siem Reap / Danang / Hoi 
An (Vietnã)
Café da manhã. Manhã livre. E para aqueles que 
desejam, é possível assistir a uma cerimônia de 
bênção budista. Receberemos uma bênção pes-
soal de um dos monges enquanto eles amarram 
um fio vermelho ao redor do pulso, que deve 
trazer boa sorte e prosperidade. Nós visitamos 
o Museu Nacional de Angkor e depois desfru-
taremos de uma massagem nos pés (P +). No 
horário combinado, traslado ao aeroporto para 
pegar o voo para Da Nang (voo internacional 
não incluído). Chegada e traslado para Hoi An. 
Chegada, jantar e pernoite no hotel.

Dia 6º (Dom): Hoi An / Hue
Café da manhã. A cidade de Hoi An é um porto 
de intercâmbio com o Extremo Oriente impor-
tante até o final do século XIX. De fato, tem uma 
história documentada de mais de 2200 anos e 
ainda mantém um senso do caráter oriental ex-
tremo marcado que o caracteriza. Hoje vamos 
explorar este fantástico e histórico leito do rio. 
Visitaremos algumas das 844 casas e templos his-
tóricos reconhecidos. Visite o Museu de Hoi-um, 
onde encontra-se muitos objetos da história de 
Hoi-an do séculos II XV (Champa peRiodo Unido) 
e a décima sexta a XIX séculos (peRiodo da di-
nastia Nguyen). Em seguida, visitaremos o Phuoc 
Kien Pagoda; a famosa ponte japonesa; a Casa 
Tanky de mais de 200 anos, com seus poemas 
chineses incrustados em estruturas de madeira 
de madrepérola. Almoço no restaurante local. 
Continuamos em direção a Hue. No caminho, 
visita de uma aldeia de artesãos de cerâmica e 
carpintaria e através de Hai Van Pass (Oceano 
Cloud), onde na descida poderemos desfrutar 
de uma vista espetacular sobre a bela aldeia 

piscatória de Lang Co. Chegada ao hotel e aco-
modação.  

Opcional: Jantar imperial com roupas tradicio-
nais (P +) no restaurante de estilo local, en-
quanto participamos de um show de música.

Dia 7º (Seg): Hue / Hanói
Café da manhã. Começamos a visita da Cidadela 
Imperial, de onde a dinastia Nguyen governou 
entre 1802 e 1945, lá descobriremos os restos de 
seus palácios e o Museu Imperial. Em seguida, 
faremos uma viagem de barco pelo romântico 
rio Rio de los Perfumes. Mais tarde visitaremos o 
mosteiro-pagode, base de La Paz, de Thien Mu. 
Almoço em restaurante local. Tempo livre. Tras-
lado ao aeroporto para pegar o vôo para Hanói 
(voo doméstico não incluso). Chegada, traslado 
e acomodação no hotel. 

Possibilidade de fazer no periodo da tarde 
(antes de ir ao aeroporto) a visita do mausoléu 
do imperador Minh Mang e do imperador Khai 
Dinh, um dos mais belos túmulos da região, 
com inúmeros pavilhões e lagos que o cercam 
e o exótico Dong Market. Ba, um autêntico 
mercado local vietnamita (P +).

Dia 8º (Ter): Hanói
Café da manhã. Dia livre para aproveitar esta 
cidade movimentada. Almoço no hotel e aco-
modação. 

Possibilidade de fazer o passeio de dia inteiro 
em Hanoi (P +): visitar os locais históricos mais 
famosos da cidade, começando pelo Mausoléu 
de Ho Chi Minh (do lado de fora), a casa sobre 
palafitas; o pagode de um só pilar, construído 
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INTRODUÇÃO

Magnífico tour pela Península da Indochina começando com o movimentado Saioon com seus 
mercados e patrimônio colonial francês. Em Angkor visitaremos a antiga capital do Khmer, que tem 
mais de 8 séculos de forma consecutiva e cuja herança se traduz nos mais espetaculares templos 
do Oriente. O comercial Hoi em frente da costa. A capital até alguns anos atrás Matiz Imperial. 
Em Hanói, visitamos suas ruas e mercados animados. E finalmente a fantástica baía de Halong 
que viajaremos a bordo de um junco tradicional, sem dúvida a mais bela paisagem da viagem.Julho 7, 21

Agosto 11, 18
Setembro 8, 22

2020
Preço Garantido:  

+
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• Acomodação nos hotéis mencionados ou similares.
• Café da manhã diário e refeições mencionadas no itinerário. 
• Visitas segundo itinerário com guia local em espanhol, com exceção a bordo do junco em Ha-

long, os passageiros serão atendidos pela tripulação do barco em inglês.
• Percurso terrestre segundo itinerário em carro/van privativa com ar-condicionado.
• Todas as entradas as visitas mencionadas.
• Junco tradicional na Baía de Halong.
• Passeio em barco pelo rio Perfume em Hue.
• Uma garrafa de água por dia de excursão. 
• Seguro de assistência Mapaplus.

O Tour incluiSI

• Gastos pessoais, como bebidas, gorjetas, vistos, seguros, lavanderia assim como chamadas tele-
fônicas. 

• Refeições e excursões não mencionadas no itinerário.
• Voos internacionais.
• Vistos

O Tour não incluiNO

Bahía de Halong

Cidade Categoria 3*/4*

Ho Chi Minh Le Duy Grand 3* / Bay Hotel 3* 

Siem Reap Treasures Oasis 4* / Saem Siem Reap 4*

Hoi An Le Pavillion Luxury Hoi An  / Hoi An Silk Luxury 4*

Hue Asia Hotel Hue 3* / Romance 4* 

Hanoi Babylon Grand Hotel 4* / Thien Thai 4*

Ha Long Emeraud Classic /  Oriental Sails

Hotéis previstos ou Similares

em 1049 pelo imperador Ly Thai Tong, que 
governou de 1028 a 1054. Construído em ma-
deira sobre um único pilar de pedra, é proje-
tado como uma flor de lótus em homenagem a 
Buda. Em seguida, visitamos o Templo da Lite-
ratura, construído em 1070 pelo Imperador Ly 
Thanh Tong, que o dedicou a Confúcio como 
uma forma de homenagear todos os estudan-
tes ou pessoas dedicadas à literatura. Almoço 
no restaurante local. À tarde, continuaremos a 
visita com o Templo de Ngoc Son localizado 
em uma ilha no lago Hoan Kiem e termina-
remos o dia fazendo um passeio de bicicleta 
pelo bairro antigo.

Dia 9º (Qua): Hanói / Baía de Halong
Café da manhã. Saída pela rodovia  atraves-
sando as terras banhadas de água com arrozais 
e uma paisagem realmente deliciosa (165 km, 03 
e meia hora). Chegamos na cidade de Halong, 
onde a Baía de Halong é declarada Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO, um dos cantos 
mais bonitos do Vietnã. Embarcaremos em um 
cruzeiro pela baía, navegando entre espetacula-

res ilhotas cobertas de vegetação: Ilha Dong, Ilha 
Gachoi, Ilha Hoa Cuong .... Almoço com frutos 
do mar a bordo. Jantar e acomodação a bordo.

Observação: o itinerário e o cronograma do 
cruzeiro estão sujeitos a alterações devido aos 
níveis das marés, condições meteorológicas e 
condições de operação.

Dia 10º (Qui): Baía de Halong / Hanói
Os madrugadores podem participar da demons-
tração e prática de Taichi no andar superior. Um 
brunch esplêndido será servido logo após conti-
nuaremos com a navegação através das miríades 
de ilhas e ilhotas e visitando as mais importantes. 
Entre as 10h30 e as 11h00, desembarcamos e ini-
ciaremos o caminho de volta a Hanói, onde te-
remos a oportunidade de aprender sobre a vida 
da população local. No caminho, visitamos o Pa-
gode Budista Con Son em homenagem a Ngu-
yen Trai, um importante político reverenciado 
pelo povo e considerado um herói nacional. 
Chegada em Hanói e traslado ao aeroporto. Fim 
dos nossos serviços. Até uma próxima viagem!

• Mínimo 2 passageiros.
• Consultar preços e suplementos para Natal e Fim de Ano.
• Recomendamos o voo internacional desde Hanói a partir das 19h00.

Notas Importantes

Preço por pessoa em $ USA  em Apartamento Duplo

Temporadas
de Terça-Feiras 

Iti. MM822

Categoria Única

Duplo Sup. Indv.

01 Jan / 30 Abr 1.630 425

01 Mai / 30 Set 1.590 385

01 Out / 20 Dez 1.640 395

$

Preço garantidos por Pessoa em  $ USA em  Apartamento Doble

Saídas Garantidas 
Iti. MM823

Mín. 10 pax

Duplo Sup. Indv.
01 Jul  / 30 Set 1.035 370

$

Pacote Plus

• Tuneis de Cu Chi
• Jantar com Apsara Show em Siam Reap
• Jantar imperial de Hue

• Mausoléu +Mercado em Hue
• Visita Hanói 

235 $ (Mín. 10 pax)

Suplementos voos internos
(sujeito a modificações) $

Suplementos voos internos (Ho Chi Minh / Siem Reap / Danang - Hue  / Hanoi):  555 $ NETO por pessoa 

Ho Chi Min

Hoi An

Hanoi

Hue

Halong

Siem Reap

CAMBOYA

2

1

2

1

1

2
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A partir de 2.825$
14 Dias

Visitando: Singapura / Malacca/ Kuala Lumpur / Ubud / Bali

Grande Tour da Indonésia e Singapura

2020-2021
Todas as Quintas-Feiras:   De  01 Abril 2020 a 31 Março 2021  

Saídas 2020/2021
A SINGAPURA

Dia 1º (Qui): Singapura
Chegada ao aeroporto de Singapura Changi, 
assistência e traslado ao hotel. Tempo livre. Aco-
modação no hotel.

Dia 2º(Sex): Singapura
Café da manhã. Vamos descobrir a cidade 
dirigindo pelo distrito cívico, passando pelo 
Padang, Cricket Club, a histórica Casa do Par-
lamento, a Suprema Corte e a Prefeitura. Para-
remos no Merlion Park para desfrutar as vistas 
deslumbrantes da Marina Bay. Vamos visitar o 
Templo Thian Hock Keng, um dos mais antigos 
templos budistas / taoístas de Cingapura, antes 
de atravessar Chinatown. Continuação ao Jardim 
Nacional das Orquídeas, no Jardim Botânico de 
Singapura Nossa última parada levará para Little 
Índia, onde o aroma de especiarias, incenso e 
jasmim nos fará sentir no centro de Délhi .Tarde 
livre. Acomodação no hotel.

Dia 3º(Sab): Singapura / Malaca
Café da manhã. Translado por rodovia com o 
nosso motorista para Malaca. Depois de atraves-
sar a fronteira e procedimentos completos de 
imigração, chegaremos a Johor Bahru e daqui 
para Malaca. Tempo livre e acomodação.

Dia 4º (Dom): Malaca / Kuala Lumpur
Café da manhã. Começamos a visita da cidade, 
nossa primeira parada é a igreja protestante de 

Cristo, concluída em 1753, uma das mais Velho 
fora da Europa. Em seguida é o Stadthuys uma 
construção holandesa usada como Prefeitura 
Municipal e residência do governador. Conti-
nuamos descendo a colina de São Paulo, para 
ver a igreja de São Paulo e o farol em ruínas. 
Quando descermos, passaremos pelo Palácio 
do Sultanato de Melaka e o Portão de Santiago, 
que faz parte da fortaleza de Melaka. A partir 
daqui, vamos dar um passeio Trishaw passando 
por velhos edifícios holandeses para chegar à 
Harmony Street. Vamos parar no templo chinês 
Cheng Hoon Teng, fundado em 1645. Almoço. 
Partida para Kuala Lumpur. Acomodação no 
hotel.

Dia 5º(Seg): Kuala Lumpur
Café da manhã. Não esqueça a câmera! Visi-
taremos a parte mais histórica da cidade de 
Kuala Lumpur. De metrô, vamos para Praça da 
Independência, localizada no centro histórico da 
cidade, ao redor foram construídos edifícios ad-
ministrativos coloniais britânico, bem como o pa-
lácio do Sultão Abdul Samad, o Royal Selangor 
clube e a Igreja de Santa María. Vamos visitar a 
Mesquita Masjid Jamek. Continuamos para Chi-
natown, através do mercado central, um bazar de 
artes e ofícios. Visitaremos o “Sze Ya”, o templo 
e templo taoísta mais antigos da cidade e o tem-
plo Hindu de Sri Maha Mariamman, fundado em 
1873. Nós vamos para o parque KLCC de onde 

podemos tirar ótimas fotos das Torres Petronas. 
Tarde livre. Acomodação no hotel.

Dia 6º(Ter): Kuala Lumpur
Café da manhã. Dia livre para realizar atividades 
opcionais. Acomodação no hotel.

Dia 7º(Qua): Kuala Lumpur / Bali: Ubud
Café da manhã. Voo internacional com destino 
a Ilha de Bali. Assistência e traslado ao hotel. 
Acomodação.

Dia 8º(Qui): Bali: Ubud
Café da manhã. Vamos descobrir os segredos 
culinários de Bali com uma aula de culinária. 
Vamos começar com um passeio pelo mercado 
local, onde adquiriremos os temperos e ingre-
dientes que precisaremos para cozinhar. Todos 
os utensílios incluídos, com o máximo de higiene 
e profissionalismo, em seguida vamos aprender 
uma aula interessante de

Cozinha balinesa, que depois provaremos o que 
nós cozinhamos. Almoço. Traslado de volto para 
o hotel. Acomodação no hotel.

 Dia 9º(Sex): Bali: Ubud
Café da manhã. Câmera na mão, hoje será 
cheio de paisagens e momentos para fotografar. 
Vamos começar visitando o mercado tradicional 
de Tulikup, onde veremos em primeira mão a 

vida cotidiana dos balineses, continuaremos a 
através da floresta de bambu gigante até chegar 
a uma plantação, onde conheceremos as plantas 
de onde vêm muitas especiarias da Indonésia. 
Especialmente o café mais caro do mundo, o 
Café Luwak, escolhido graças a ajuda de um 
belo animal, o Luwak. Depois de um almoço 
delicioso, em um restaurante com vista ao vul-
cão e lago Batur em Kintamani, continuaremos 
ao templo de Bubung Renteng, com Estátuas 
cobertas de musgo. Em contuação nos esperar 
cerca de 100m de trekking curto para ter uma 
vista panorâmica imbatível do vulcão Batur e seu 
lago, e vamos embarcar novamente no nosso 
jipe para subir uma estrada de montanha, com 
vistas panorâmicas dos outros 2 vulcões de Bali: 
Agung e Batur. Dirigiremos através pequenas 
aldeias e faremos uma última parada na árvore 
Banyan, uma das árvores sagradas para os bali-
neses. Acomodação no hotel.

Dia 10º(Sab): Bali
Café da manhã. Dia livre para atividades op-
cionais, como rafting no rio Ayung; Massagens 
tradicionais em um spa com óleos balineses 
tradicionais e feito por profissionais; Trekking 
no elefante através da floresta tropical de Bali; 
1ª aula de mergulho na maravilhosa Sanur; na-
vegação até a idílica ilha de Lembogan, um dia 
inteiro de diversão no mar (catamarã) e praia. 
Acomodação no hotel. 
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Ubud4

Bali3

INTRODUÇÃO

Viajaremos pela emblemática Cingapura, onde encontramos tradições como os templos chineses e hindus nos mais odernos do Oriente. Iremos por estrada 
para Kuala Lumpur, uma cidade moderna de arranha-céus e áreas verdes, onde uma grande mistura de culturas coexiste perfeitamente: principalmente da 
Malásia, chinês e indiano. No caminho, pararemos em Malaca um caldeirão de culturas e religiões. Nosso próximo destino: Indonésia. Onde Começamos 
com os artistas e artesãos de Ubud. Chegaremos a lugares emblemáticos, paisagens de vulcões, aldeias genuínas e terminaremos com alguns Dias de 
descanso nas praias de Bali.

Malaca

Kuala Lumpur

Singapur
2

3

1

¡N
OVO!
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• Traslado de chegada em Cingapura com guia em espanhol
• Traslado de saida em Kuala Lumpur com motorista que fala inglês
• Traslado de Cingapura para Malaca por estrada, com motorista que fala inglês
• Traslado de Malaca para Kuala Lumpur por estrada, com guia em espanhol
• Traslado de chegada e saída em Bali com guia em espanhol 
• Visitas indicadas no itinerário de Cingapura, Malaca e Kuala Lumpur com guia em espanhol / 

italiano
• Visitas indicadas em Bali com guia local em espanhol
• Bilhetes de entrada para monumentos.
• Hospedagem nos hotéis indicados em alojamento e café da manhã; 3 almoços e 1 jantar.
• Seguro de viagem Mapaplus

O Tour incluiSI

• Gastos pessoais, como bebidas, gorjetas, vistos, seguros, lavanderia, etc.
• Visitas e excursões não mencionadas no itinerário.
• Vistos

O Tour não incluiNO

Bali

Cidade Categoria C Categoria B Categoria A
Singapore Parke Regis 4* Parke Regis 4* Parke Regis 4*

Malacca Puri Boutique 3* Puri Boutique 3* Puri Boutique 3* 

Kuala Lumpur Melia Hotel 4* Melia Hotel 4* Melia Hotel 4*

Ubud Plataran Ubud 5* The Ubud Village 5* Pramana Watu Kurung 5*

Bali The Haven Seminyak 4* Meliá Nusa Dua 5* Maya Sanur 5* 

Hotéis previstos ou Similares

• Mínimo 2 pessoas.
• Preços não válidos para eventos especiais, feriados nacionais e locais, Natal, Ano Novo ou Se-

mana Santa.
• Os hotéis na Malásia têm uma taxa turística paga diretamente no hotel.
• Horário de entrada nos hotéis a partir das 14h00, partida às 12h00
• A ordem das visitas pode ser modificada.

Notas Importantes

Preço por pessoa em $ USA  em Apartamento Duplo Grande Tour de Indonésia e Singapura 

Temporada
Iti. MM824

Categoria C Categoria B Categoria A
Duplo Sup. Indv. Duplo Sup. Indv. Duplo Sup. Indv.

01 Abr - 13 Mai , 20 Mai -27 Mai , 
04 Jun - 10 Jun , 01 Set - 02 Set, 

12 Nov - 18 Nov , 28 Jan - 03 Fev 21 
3.075 1.200 3.885 1.725 4.145 920

14 Mai - 19 Mai, 28 Mai - 03 Jun, 
11Jun - 30 Jun,  03 Set - 11 Nov, 

19 Nov - 19 Dez, 11 Jan - 27 Jan 21            
23 Fev-31 Mar 21

2.825  1.200  3.640  1.725  3.900  2.055  

01 Jul - 29 Jul, 06 Ago - 26 Ago 3.020  1.440  3.960  1.995  4.160  2.355  

30 Jul - 05 Ago 3.415  1.510  4.355  2.065  4.555  2.425  

27 Ago - 31 Ago 3.270  1.440  4.205  1.995  4.410  2.355  

20 Dez-10 Jan 3.200  1.365  4.325  1.230  4.295  2.255  

$

Suplemento Voos Internacionais 
(sujeito a modificações) $

Voo Kuala Lumpur / Denpasar:   140 $ NETO por persona 

Dia 11º (Dom): Bali: Ubud / Praias de 
Bali
Café da manhã. Ao meio dia, nosso guia nos bus-
cará para visitar o templo de Tirta Empul, conhe-
cida por suas fontes sagradas, com propriedades 
especiais e calmantes. Continuaremos nossa vi-
sita ao templo mais importante de Bali, o tem-
plo de Besakih, também chamado Templo Mãe. 
Continuaremos em direção a Klungkung, onde 
visitaremos o Palácio da Justiça, ou Kerta Gosa, 
conhecida pelos afrescos em que está represen-
tou a vida dos balineses desde que eles nascem 
até morrerem e cujas tradições ainda continuam 
por séculos. Ao terminar, ficaremos surpresos 
com a vida animada que tem o mercado noturno 
de Gianyar.  Vamos culminar nosso dia com um 

jantar romântico ao luar e com o som das ondas 
quebrando, em um belo restaurante na praia Vir-
gem de Saba. Traslado ao hotel.

Dia 12º (Seg): Praias de Bali
Café da manhã. Dia livre para realizar atividades 
opcionais. Acomodação no hotel.

Dia 13º (Ter): Praias de Bali
Café da manhã. Dia livre para realizar atividades 
opcionais. Acomodação no hotel.

Dia 14º (Qua): Bali
Café da manhã. Traslado ao aeroporto de 
Denpasar. Fim dos nossos serviços até uma 
próxima viagem!



China e Japão

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

China
• CLIMA
No nordeste da China, o clima é continental: os invernos (de novembro a abril) são muito 
frios e secos, enquanto os verões são muito quentes e úmidos. Precipitações diárias 
durante os meses de julho e agosto. Outonos suaves e ensolarados. Em meados de abril 
há tormentas de areia em Pequim. O Noroeste é árido: os invernos são frios e secos, e 
os verões são caniculares e secos. Escassas precipitações. O Sul da China apresenta um 
clima tropical. A estação chuvosa dura de junho a setembro. Os invernos são suaves e 
úmidos, e os verões quentes e chuvosos. A atmosfera é asfixiante. Na China central: 
invernos frios, verões muito quentes e, em ocasiões, caniculares e chuvosos com uma 
alta porcentagem de umidade. Precipitações de junho a setembro.
• MOEDA LOCAL
A moeda oficial chinesa é o Renminbi - “moeda do povo” - cuja unidade básica é o Yuan 
(conhecido como “kuai”). Cada yuan é dividido em 10 jiaos (conhecido como “mao”). 
O jiao é igual a 10 fen. Há 1, 2, 5, 10, 20, 50 e 100 bilhetes de yuan e 1, 2 e 5 1 yuan, 50 
centavos (ou 5 jiaos) e 10 centavos (1 jiao). Pode se fazer cambio com facilidade nos hotéis 
e casas de câmbio. Os cartões de crédito são aceitos na maioria dos locais.
• ELETRICIDADE
220 volts. As tomadas têm formato internacional. Mas em muitos lugares onde eles 
trabalham com diversos tipos de tomada, por isso é melhor estar equipado com ad-
aptadores universal. 
• POPULAÇÃO
Este é o país mais populoso do mundo, com mais de 1.300 milhões de habitantes e 
a primeira potência econômica mundial pelo PIB em paridade de poder aquisitivo. A 
população masculina é maior com 51,69% contra 48,05% das mulheres. China tem 142 
habitantes por km2. Esta  classifica 133 em termos de densidade.
• IDIOMA
A maioria da população da China, aproximadamente 90% fala o que tradicionalmente 
conhecemos como “chinês”,
que é o mandarim, o idioma originário da etnia “han” e um dos cinco idiomas oficiais da 

ONU. Também existem múltiplos dialetos locais segundo as etnias e lugares. O pessoal 
do turismo fala inglês e espanhol.
• COMPRAS
Na China você poderá comprar grandes variedades de artesanato, como cerâmicas, gra-
vuras, elementos decorativos feitos de bronze, jade etc. Além disso, a China tem ganho 
grande reputação entre quem deseja comprar produtos de marca a preços baixos, e 
imitações. Neste grande mercado que é a China, você também pode encontrar roupas, 
bolsas, relógios e todos os tipos de acessórios a preços atrativos, mas cuja aquisição vai 
exigir de você um pouco mais de dedicação.
• GEOGRÁFIA
A República Popular da China abrange dois décimos do comprimento do mundo, o 
terceiro maior país em extensão territorial, e onde mais habitantes existem (uma sexta 
parte). Entre as curiosidades, pode-se dizer que a China é exatamente o contrário de 
muitos países da América (Colômbia, Equador, Venezuela, ou algum país da América 
Central e México), o clima é muito semelhante ao desses países, devido a vasta extensão.
• GASTRONOMIA
Cada região tem seus pratos típicos que os viajantes podem descobrir percorrendo dif-
erentes províncias. Nas grandes cidades existem restaurantes étnicos, oferecendo aos 
clientes uma variedade de amplas escolhas. As refeições incluídas no programa são ger-
almente oferecidas em restaurantes locais com menu fixo e, as vezes buffet, que incluem  
alguns pratos  típicos da  região

Japão
• CLIMA
A maior parte do Japão se encontra em zona temperada setentrional da terra e tem 
um clima úmido próprio das monções pelo que durante o verão sopram ventos de 
sudeste desde o Oceano Pacífico e do Noroeste desde o continente durante o in-
verno. O país tem quatro estações bem definidas. Dois dos espetáculos visuais mais 
bonitos do Japão são a florada das cerejeiras na primavera e os vibrantes tons amarelo, 
vermelho e alaranjados no outono. Os japoneses desfrutam dessas manifestações de 
troca de estação e seguem uma evolução através dos mapas do tempo, que indicam 

os melhores lugares para contemplar as floradas da primavera e as folhas de outono 
no seu melhor momento.
• MOEDA LOCAL
Yen - 1 Euro equivale a 150 yens. Pode se fazer cambio nos bancos, hotéis e casas de 
câmbio e  lojas autorizadas. Não aceitam cartão de crédito para pequenas compras. 
Como se trata de um país seguro pode se levar valores em espécie  com  ou Traveler 
cheque com tranquilidade. 
• ELETRICIDADE
100 volts. Os plugues são planos.
• POPULAÇÃO
A data do censo mais recente, outubro de 2010, a população do Japão é de 128 057 
352 para maio de 2013, a população está estimada em 127 300 000, tornando-se o 10º 
país mais populoso do mundo. Sua grande população é atribuída por altas taxas de 
crescimento nos séculos XIX e XX.
• COMPRAS
As compras no Japão podem ser realmente interessantes, especialmente porque você 
vai ser capaz de encontrar muitas coisas que não estão habituados a ver facilmente em 
outros lugares do mundo. Em geral, as lojas e armazéns estão aberto diariamente das 10 
às 20 horas. A maioria das lojas abrem aos finais de semana e feriados.
• IDIOMA
Japonês embora a maioria fale inglês.
• GEOGRÁFIA
O Japão está localizado ao norte da Ásia entre o Oceano Pacífico e o mar do Japão. É 
composto de quatro grandes ilhas, cercadas por mais de 4 000 pequenas ilhas. Sua área 
é de 377 873km2. O Japão é quase tão grande como a Alemanha e Suíça juntas e um 
pouco menor do que a Califórnia.
• GASTRONOMIA
A gastronomia do Japão, como a cozinha nacional tem evoluído ao longo dos sécu-
los, por causa das muitas mudanças políticas e sociais. A cozinha tradicional japonesa 
é dominada pelo arroz branco. Qualquer outro prato servido durante uma refeição é 
considerado um prato secundário, como normalmente são os peixes cru (sashimi), um 
prato na grelha e um prato de cozido a fogo lento.
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A partir de 1.610$8 e 10 Dias
Visitando:  Pequim / Xian / Shangai / Hong Kong   

China Clássica e extensão a Hong Kong

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto com 
assistência. 

• Voo doméstico Xian/Shangai. 
• Trem de alta velocidade Pequim/Xian em 

classe turista. 
• Transporte em veículo com ar condicionado e 

guias locais falando espanhol.
• Acomodação nos hotéis indicados ou simi-

lares. 
• Café da manhã diário e refeições conforme 

itinerários. 
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

O Tour incluiSI

• Gastos pessoais, bebidas, gorjetas (sugerimos 
5$ para o guia e 3$ para o motorista), vistos 
etc. 

• Visitas e excursões não mencionadas no 
itinerário

• Vistos

O Tour não incluiNO

Cidade Hotéis

Pequim V-Continental Beijing Parkview 5*/ Prime hotel 5* / 5L Hotel 4* 

Xi’An Grand Noble 4*

Shanghai Hotel Guoman Shanghai 5* / Grand Mercure Century Park 5* 

Hong Kong Park Hotel Hong Kong 4*

Hotéis previstos ou Similares

Dia 1º: Pequim 
Chegada a Pequim, capital da República Popular da 
China. Dia Livre.  Traslado e acomodação no hotel.

Dia 2º: Pequim 
Café da manhã. Hoje Visitaremos a famosa Praça 
Tian An Men, um dos maiores do mundo, cons-
truído em 1949 após a proclamação da República 
Popular da China. A partir de aqui vamos visitar o 
palácio imperial ou também conhecido como “a 
cidade proibida”. O conjunto é um exemplo da 
arquitetura palaciana tradicional da China e atual-
mente, abriga o Museu do Palácio. Continuando 
com a visita da cidade, iremos para o antigo palá-
cio de verão. Projetado para uso e diversão exclu-
sivos do imperador e sua família durante os meses 
quente de Verão. Almoço. Acomodação no hotel.

Dia 3º: Pequim 
Café da manhã. Partida do nosso hotel para vi-
sitar o espetacular trabalho arquitetônico, uma 
das  estruturas militares mais imponentes da his-
tória, considerada uma das as sete maravilhas do 
mundo, a Grande Muralha da China. Patrimônio 
da Humanidade  desde 1987. Almoço. À tarde, de 
volta à capital, vamos fazer uma parada nas proxi-
midades do “Ninho de Pássaro” (Estádio Nacio-
nal) e o “Cubo de  Água” (Centro Nacional de 
Natação) tirar fotos (Exterior). À noite, o jantar  de 
boas-vindas  com degustação do delicioso “Pato 
Laqueado de Pequim ” . Acomodação no hotel.

Dia 4º: Pequim / Xian 
Café da manhã.  Pela manhã  nos dirigimos ao 
Sul da cidade  de Pequim para visitar  o Templo 
de Cielo. Construído em 1420, é um dos maiores 
recintos sagrados da China. Aqui o imperador 
realizava  sacrifícios e orava ao céu e a seus ante-
passados durante o solstício de inverno. Desde 
1998  está considerado  Património da Humani-
dade  pela UNESCO . Almoço no  restaurante. 

Após o almoço, partida de trem de alta veloci-
dade para cidade de Xian. Chegada e traslado 
para  o hotel e acomodação no hotel.  

Dia 5º: Xian 
Café da manhã. Hoje visitaremos o famoso 
Museu dos Guerreiros e Corceles de Terra-
cota.  Patrimonio da Humanidade desde 1984, 
os soldados de  terracota constituíam uma co-
leção arqueológica de 8.000 figuras de argila de 
tamanho  real que representava  o exército do 
primeiro imperador da China:  Qin Shi Huang.  
Pela tarde visitaremos o Pagode pequeno de 
Oca Selvagem (subida não incluída) e a Grande 
Mesquita no bairro Mulçumano. Almoço no res-
taurante. Acomodação no hotel.

Dia 6º: Xian / Shangai 
Café da manhã. Na  hora indicada traslado para 
aeroporto para embarque em voo doméstico 
para  cidade  de  Shangai. Chegada  vamos 
desfrutar de um passeio completo visitando por 
dentro o bairro antigo, Jardim Yuyuan, um dos 
jardins mais esplêndidos de Shangai, o Templo 
do Buda de Jade e suas famosas esculturas de 
jade de Buda e terminaremos o passeio pelo 
histórico Malecon da cidade  onde teremos uma 
vista fantástica na skyline da cidade com seus 
arranha céus. Almoço no restaurante. Tarde livre. 
Acomodação no hotel. 

Dia 7º: Shangai 
Café da manhã. Dia livre para suas atividades 

pessoais, caminhar ou fazer compras de última 
hora. Acomodação no hotel.

Dia 8º: Shangai 
Café da manhã. Em horário apropriado, tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo de 
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

Extensão a Hong Kong 

Dia 8º: Shangai / Hong Kong
Café da manhã. No horário indicado, traslado ao ae-
roporto para embarque no voo para Hong Kong (não 
incluso). Chegada e traslado ao hotel. Acomodação. 

Dia 9º: Hong Kong
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade, visi-
tando o pitoresco e charmoso Cais dos Pescadores 
de Aberdeen, onde grande parte dos pescadores 
da área vive  em casas flutuantes criando uma ima-
gem peculiar de contrastes devido aos enormes 
arranha céus que a cercam, o espetacular Bahia de 
Repulse e o ponto mais alto do Pico Victoria, com 
552 metros de altura um ponto de vista autêntico 
de onde você obtém o melhor vistas panorâmicas 
da cidade. Trade livre. Acomodação no hotel.

Dia 10º: Hong Kong
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 2020
A PEQUIM: SEGUNDAS-FEIRAS, TERÇAS-FEIRAS, QUINTAS-FEIRAS

Suplemento voos internos
(sujeito a modificações)  $$

Voo Shanghai – Hong Kong: 300$ NETO por pessoa

Hong Kong

6 6

• Mínimo 2 passageiros
• Consultar suplementos de Natal e Fim do ano.
• Este tour não opera durante o Ano Novo 

Chinês: de 21 de janeiro a 2 de fevereiro de 
2020 e de 9 a 17 de fevereiro de 2021

• Consultar suplementos para feiras, eventos 
Especiais e festas locais.

• A Saída nas terça e quinta-feira a partir de 1 
janeiro a 1 de março de 2020 e de 06 de no-
vembro 2020 - 08 de fevereiro de 2021, exige 
um mínimo 4 passageiros

• As saídas indicadas como especiais têm um 
desconto de US $ 40 já aplicado no preço, 
se fizer a reserva com mais de 35 dias de 
antecedência, para viajar de 24 março a 03 de 
novembro 2020. O hotel previsto em Pequim 
para estas saídas, é o Hotel 5L (4 *)

• Reservas com menos de 35 dias de antece-
dência na partida, o suplemento é aplicado. 
desde $ 40 p.p.

Notas Importantes

Preço por Pessoa em $ USA
em Apartamento Duplo

Temporada
Iti. MM825

China Clásica
Duplo Sup. Indv.

01 Jan-20 Fev 1.620 480

21 Fev-23Mar 1.655 540

24Mar-19Mai 1.695 620

20Mai-22Ago 1.680 560

23Ago-05Nov 1.750 655

06Nov20-08 Fev21 1.660 500

$ Preço por Pessoa em $ USA
em Apartamento Duplo

Temporada
Iti. MM826

China Clásica Saídas especiais

Duplo Sup. Indv.

24Mar - 19Mai 1.625 620

20Mai-22Ago 1.610 560

23Ago-05Nov 1.680 655

$
Preço por Pessoa em $ USA

em Apartamento Duplo

Temporada
Iti. MM827

Ext Hong Kong

Duplo Sup. 
Indv.

02Jan20 - 31Mar20 810  340  
01 Abr - 09 Abr, 01 Mai - 29 Set, 

05 Out - 10 Out , 21 Nov - 21 Dez,
02 Jan 21 - 31 Mar 21 

835  360  

10 Abr - 30 Abr,30 Set - 04 Out,                           
01 Nov - 20 Nov, 22 Dez - 28 Dez

935  465  

11 Out - 31 Out                                       1.050  360  

$

Shanghai

Xian

Hong Kong

Pequim

CHINA

3

2

2

2

INTRODUÇÃO

Viagem para conhecer os principais pontos turísticos da China: a capital Pequim para descobrir a 
Praça Tian-men, a Grande Muralha e o Palácio de Verão, as famosas terracotas de Xian e seu tradicio-
nal bairro muçulmano, e a cosmopolita e espetacular Shangai. Possibilidade de extensão para Hong 
Kong, localizado no sul da China com uma personalidade fora da China continental.

Em Pequim e Shangai, adicionar suplemento por horários 
voos de chegada entre 20:00 e 06:00 horas: suplemento 
de  45 USD p.p. Entre 24h00 e 10h00: suplemento p.p. 
45 USD p.p.

Mar: 24, 31
Abr: 7, 14, 21, 28
Mai: 5, 12, 19, 26
Jun: 2, 9, 16, 23, 30
Jul: 07, 14, 16,21, 28, 30

Ago:  04, 06, 11,13, 
18, 25

Sep: 01, 08, 15, 22, 29
Oct: 06, 13, 20, 27
Nov: 03 

2020 Saídas Especiais 

De 01 Janeiro 2020 a 08 de fevereiro 2021
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A partir de 2.755$
Visitando: Pequim / Xian / Guilin / Hangzhou / Suzhou / Shangai

Paraísos da China
13 Dias

Dia 1º: Pequim 
Bem-vindo à China! O país mais populoso do 
mundo. Chegamos a Pequim, capital do país. 
Recepção e traslado ao hotel. Resto do dia livre. 
Bem-vindo a Pequim, Capital da República Po-
pular da China Acomodação no hotel.

Dia 2º: Pequim 
Durante este dia realizaremos a visita panorâmica 
da cidade. Visitaremos a famosa Praça Tian An 
Men, esta praça tem uma dimensão Colossal. É 
um dos maiores do mundo, construído em 1949 
após a proclamação República Popular da China. 
Após nós  vamos nos dirigir para visitar o Palácio 
Imperial ou também conhecida como “A Cidade 
Proibida”. O majestoso complexo foi construído 
entre os anos 1406 e 1420 e nele viveu 24 impera-
dores Chineses que se seguiram por mais de 500 
Anos. O conjunto é um exemplo de arquitetura pa-
laciana tradicional da China e hoje abriga o Museu 
do Palácio. Desde 1987  é Patrimônio Mundial da 
Humanidade. Continuando com a visita da cidade, 
vamos para o velho Palácio de Verão. Original-
mente chamado de Jardins  Imperiais, foi conce-
bido para o uso e desfruto  exclusivo do Imperador 
e sua família durante os meses quentes de verão. 
Com uma área total de  290 hectares, conta com 
extensos jardins de mais de 3.000 estruturas como 
pavilhões, corredores, pontes, palácios, Esculturas. 
Almoço em restaurante local. Pela noite, recomen-
damos opcionalmente assistir a um espetáculo de 
acrobacia. Acomodação no hotel.

Dia 3º: Pequim 
Café da manhã. Partida do nosso hotel para vi-
sitar o espetacular trabalho arquitetônico, uma 
das  estruturas militares mais imponentes da 
história, considerada uma das as sete maravilhas 
do mundo, a Grande Muralha China. Patrimônio 
da Humanidade  desde 1987. Almoço. À tarde, 
de volta à capital, vamos fazer uma parada nas 
proximidades do “Ninho de Pássaro” (Estádio 
Nacional) e o “Cubo de  Água” (Centro Nacio-
nal de Natação) tirar fotos (Exterior). À noite, o 
jantar  de boas-vindas  com degustação do de-
licioso “Pato Laqueado de Pequim ” . Acomo-

dação no hotel.

Dia 4º: Pequim / Xian
Café da manhã.  Pela manhã  nos dirigimos ao 
Sul da cidade  de Pequim para visitar  o Templo 
de Cielo. Construído em 1420, é um dos maiores 
recintos sagrados da China. Aqui o imperador 
realizava  sacrifícios e orava ao céu e a seus ante-
passados durante o solstício de inverno. Desde 
1998  está considerado  Património da Humani-
dade  pela UNESCO . Almoço no  restaurante. 
Após o almoço, partida de trem de alta veloci-
dade para cidade de Xian. Chegada e traslado 
para  o hotel e acomodação no hotel.  

Dia 5º: Xian 
Café da manhã. Hoje visitaremos o famoso 
Museu dos Guerreiros e Corceles de Terra-
cota.  Patrimônio da Humanidade desde 1984, 
os soldados de  terracota constituíam uma co-
leção arqueológica de 8.000 figuras de argila de 
tamanho  real que representava  o exército do 
primeiro imperador da China:  Qin Shi Huang.  
Pela tarde visitaremos o Pagode pequeno de 
Oca Selvagem (subida não incluída) e a Grande 
Mesquita no bairro Mulçumano. Almoço no res-
taurante. Acomodação no hotel.

Dia 6º: Xian / Guilin 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para sair 
em voo doméstico com destino a Guilin. Cidade 
famosa por suas  harmoniosas  paisagens. Che-
gada e traslado ao hotel. Acomodação no hotel.

Dia 7º: Guilin 
Café da manhã. Durante a estadia em Guilin rea-
lizaremos um impressionante cruzeiro pelo Rio 
Li que goza de uma reputação mundial pelo “ 
cenário da beleza soberana” formado por coli-
nas verticais alinhadas por rios de água diáfano 
com grutas fantásticas. A emocionante jornada 
nos levará navegando entre belas  paisagens em 
que dominam  nas florestas de bambu, juncales 
densos e formações rochosas incríveis. Almoço a 
bordo. À tarde, visitaremos a Cavernas das Flau-
tas de cana. Regresso ao hotel e acomodação.

Dia 8º: Guilin / Hangzhou 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embar-
car em voo doméstico com destino à Hangzhou, 
capital da província de Zhejiang, é uma das cidades 
mais charmosas da China. Chegada e traslado ao 
hotel. Trade livre. Acomodação no hotel.

Dia 9º: Hangzhou 
Café da manhã. Realizaremos um bonito passeio 
pelo Lago Oeste e visitaremos o Parque Hua 
Gang, o Templo das Almas e o Pagode de Seis 
Harmonias. Almoço em Restaurante. Acomo-
dação no hotel.

Dia 10º: Hangzhou / Suzhou (Trem in-
cluído) 
Café da manhã. Pela manhã, traslado para à 
Suzhou, uma das cidades mais singulares da 
China, chamada de “a Veneza do Oriente” por 
Marco Polo pelos seus inúmeros  canais e pontes. 
Almoço. Pela tarde, visita do Jardim do Pescador 
e da Colina do Tigre. Acomodação no hotel.

Dia 11º: Suzhou / Shangai (Trem in-
cluído) 
Café da manhã. Pela manhã, traslado até a ci-
dade de  Shangai. Almoço. Pela tarde teremos 
um passeio completo visitando  o bairro antigo, 
Jardim Yuyuan, um dos jardins mais esplêndi-
dos de Shangai , continuados com o templo de 
Buda de jade e suas famosas esculturas de jade 
de Buda e terminamos  com um passeio pelo 
histórico Malecon da cidade onde teremos uma 
fantástica vista da skyline da cidade com seus 
arranha céus. Almoço no restaurante. Acomo-
dação no hotel.

Dia 12º: Shangai 
Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais 
ou realizar algumas excursões opcionais. Acomo-
dação no hotel. 

Dia 13º: Shangai 
Café da manhã. Em horário apropriado, tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo de 
regresso. Fim dos nossos serviços.

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto com 
assistência

• Trem de alta velocidade Pequim - Xian, Han-
gzhou - Suzhou - Xangai.

• Voo Xian-Guilin-Hangzhou.
• Transporte em veículos com ar condicionado 

com guias locais que falam espanhol.
• 11 noites de hospedagem nos hotéis indica-

dos ou similar
• Hospedagem com café da manhã,  8 almoços 

e 1 jantar
• Seguro de viagem Mapaplus.

O Tour incluiSI

Cidade Hotéis

Pequim V-Continental Beijing Parkview 5*/ 
Prime hotel 5* / 5L Hotel 4* 

Xi’An Grand Noble 4*

Guilin Lijiang Waterfall 5* /  Sheraton 5*

Hangzhou Grand Metropark 5* /  Zhejiang International 5*

Suzhou  Nan lin 4*

Shanghai Hotel Guoman Shanghai 5* / 
Grand Mercure Century Park 5* 

Hotéis previstos ou Similares

• Ver pág. 31.

O Tour não incluiNO

Xian
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        Preço por pessoa em $ USA  em Apartamento Duplo 

Temporada
Iti. MM828

Paraísos da China - segunda, terça e quinta-feira

Duplo Sup. Indv.
01 Jan – 20 Fev 2.790 720
24 Fev - 19 Mar 2.825 790
23 Mar – 9 Mai 2.930 910

21 Mai – 20 Ago 2.870 840
24 Ago – 05 Nov 3.005 1.015

09 Nov 20 – 08 Fev 21 2.860 740
18 Fev – 22 Mar 21 2.885 825

$         Preço por pessoa em $ USA  em Apartamento Duplo 

Temporada
Iti. MM829

Paraísos da China - Partidas Especiais

Duplo Sup. Indv.

23 Mar – 19 Mai 2.755 910

21 May – 20 Ago 2.870 840

24 Ago – 05 Nov 2.835 1.015

$

INTRODUÇÃO

Viagem para conhecer o mais relevante da 
China: A capital imperial em Pequim, a Te-
rracota e a bairro muçulmano tradicional em 
Xian, As Paisagens de  Guilin, o lago e o mos-
teiro e os pagodes de Hangzhou, os  rincones 
da  China tradicional nos canais de Suzhou e 
cosmopolita e moderna Shangai. O melhor da 
China à sua disposição.

Xian

Pequim

CHINA Shanghai2

Hangzhou2

Suzhou 1

2

Guilin2

3

• Mínimo 2 pax.
• Preços não válidos em feiras, eventos espe-

ciais, festas locais, Natal e Ano Novo. Consul-
tar suplementos

• Este tour não opera durante o Ano Novo 
Chinês: de 21 de janeiro a 2 de fevereiro de 
2020 e de 9 a 17 de fevereiro de 2021

• Para garantir a reserva, é necessária uma foto-
cópia do passaporte digitalizado no momento 
de realizar a reserva

• As saidas nas terças e quintas-feiras a partir de 
1º de janeiro até 27 de fevereiro de 2020 e de 
6 de novembro de 2020

• 08 de fevereiro de 2021, exige no mínimo 4 
passageiros

• As saídas indicadas como especiais têm um 
desconto de US $ 100 já aplicado no preço, 
se você fizer a reserva com mais de 35 dias de 
antecedência, viajar de 24 de março a 03 de 
novembro de 2020. O hotel planejado em Pe-
quim. Para essas partidas, é o hotel 5L (4 *).

• Reservas com menos de 35 dias de antece-
dência da partida, o suplemento é aplicado. 
de US $ 100 p.p.

Notas Importantes

2020

Saídas 2020 / 2021 
A PEQUIM: SEGUNDAS-FEIRAS, TERÇAS-FEIRAS E QUINTAS-FEIRAS  

Março 24, 31
Abril 07, 14, 21, 28 
Maio 05, 12, 19, 26

Junho 02, 09, 16, 23, 30
Julho 07, 14, 16, 21, 28, 30
Agosto 04, 06, 11, 13, 18, 25

Setembro 1, 8, 15, 22, 29
Outubro 6, 13, 20, 27
Novembro 3

Saídas especiais

Del 01 Janeiro 2020 al 22 Março 2021

¡N
OVO!
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A partir de 3.435$
12 Dias
Visitando:  Pequim / Xian / Shangai / Guilin / Hong Kong

Maravilhas da China e Hong Kong

• Bilhete de linha regular na classe econômica
• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto em 

China
• Traslado de saída em Hong Kong em serviço 

regular Shuttle bus sem assistência.
• Trem de alta velocidade na classe econômica: 

Pequim- Xian, Guilin- Hong Kong
• Aéreo em classe turística: Xian-Shangai-Guilin.
• 12 noites de hospedagem nos hotéis indica-

dos ou similar
• Hospedagem e café da manhã, 7 almoços 

e 1 jantar com degustação do famoso pato 
laqueado.

• Visitas com um guia local falando espanhol.
• Visitas e bilhetes incluídos conforme descritos 

no itinerário.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

O Tour incluiSI

• Gastos pessoais, bebidas, gorjetas (sugerimos 
5$ para o guia e 3$ para o motorista), vistos, 
etc. 

• Visitas e excursões não mencionadas no 
itinerário.

• Visto

O Tour não incluiNO

Dia 1º: Pequim 
Bem-vindo à China! O país mais populoso do 
mundo. Chegamos a Pequim, capital do país. 
Recepção e traslado ao hotel. Resto do dia livre. 
Bem-vindo a Pequim, Capital da República Po-
pular da China Acomodação no hotel.

Dia 2º: Pequim 
Café da manhã. Durante este dia realizaremos 
a visita panorâmica da cidade. Visitaremos a 
famosa Praça Tian An Men, esta praça tem 
uma dimensão Colossal. É um dos maiores do 
mundo, construído em 1949 após a proclamação 
República Popular da China. Após nós  vamos 
nos dirigir para visitar o Palácio Imperial ou 
também conhecida como “A Cidade Proibida”. 
O majestoso complexo foi construído entre os 
anos 1406 e 1420 e nele viveu 24 imperadores 
Chineses que se seguiram por mais de 500 Anos. 
O conjunto é um exemplo de arquitetura pala-
ciana tradicional da China e hoje abriga o Museu 
do Palácio. Desde 1987  é Patrimônio Mundial 
da Humanidade. Continuando com a visita da 
cidade, vamos para o velho Palácio de Verão. 
Originalmente chamado de Jardins  Imperiais, 
foi concebido para o uso e desfruto  exclusivo 
do Imperador e sua família durante os meses 
quentes de verão. Com uma área total de  290 
hectares, conta com extensos jardins de mais 
de 3.000 estruturas como pavilhões, corredores, 
pontes, palácios, Esculturas. Almoço em restau-
rante local. Pela noite, recomendamos opcio-
nalmente assistir a um espetáculo de acrobacia. 
Acomodação no hotel.

Dia 3º: Pequim 
Café da manhã. Partida do nosso hotel para vi-
sitar o espetacular trabalho arquitetônico, uma 
das  estruturas militares mais imponentes da 
história, considerada uma das as sete maravilhas 
do mundo, a Grande Muralha China. Patrimônio 
da Humanidade  desde 1987. Almoço. À tarde, 
de volta à capital, vamos fazer uma parada nas 
proximidades do “Ninho de Pássaro” (Estádio 
Nacional) e o “Cubo de  Água” (Centro Nacio-
nal de Natação) tirar fotos (Exterior). À noite, o 

jantar  de boas-vindas  com degustação do de-
licioso “Pato Laqueado de Pequim ” . Acomo-
dação no hotel.

Dia 4º: Pequim / Xian
Café da manhã.  Pela manhã  nos dirigimos ao 
Sul da cidade  de Pequim para visitar  o Templo 
de Cielo. Construído em 1420, é um dos maiores 
recintos sagrados da China. Aqui o imperador 
realizava  sacrifícios e orava ao céu e a seus ante-
passados durante o solstício de inverno. Desde 
1998  está considerado  Património da Humani-
dade  pela UNESCO . Almoço no  restaurante. 
Após o almoço, partida de trem de alta veloci-
dade para cidade de Xian. Chegada e traslado 
para  o hotel e acomodação no hotel.  

Dia 5º: Xian 
Café da manhã. Hoje visitaremos o famoso 
Museu dos Guerreiros e Corceles de Terra-
cota.  Patrimônio da Humanidade desde 1984, 
os soldados de  terracota constituíam uma co-
leção arqueológica de 8.000 figuras de argila de 
tamanho  real que representava  o exército do 
primeiro imperador da China:  Qin Shi Huang.  
Pela tarde visitaremos o Pagode pequeno de 
Oca Selvagem (subida não incluída) e a Grande 
Mesquita no bairro Mulçumano. Almoço no res-
taurante. Acomodação no hotel.

Dia 6º: Xian / Shangai 
Café da manhã. Na  hora indicada traslado para 
aeroporto para embarque em voo doméstico 
para  cidade  de  Shangai. Chegada  vamos 
desfrutar de um passeio completo visitando por 
dentro o bairro antigo, Jardim Yuyuan, um dos 
jardins mais esplêndidos de Shangai, o Templo 
do Buda de Jade e suas famosas esculturas de 
jade de Buda e terminaremos o passeio pelo 
histórico Malecon da cidade  onde teremos uma 
vista fantástica na skyline da cidade com seus 
arranha céus. Almoço no restaurante. Tarde livre. 
Acomodação no hotel. 

Dia 7º: Shangai 
Café da manhã. Dia livre para suas atividades 

pessoais, caminhar ou fazer compras de última 
hora. Acomodação no hotel.

Dia 8º: Shangai / Guilin (Aéreo Incluído) 
Café da manhã. Embarque de avião com destino 
a Guilin, cidade famosa por sua beleza cênica. 
Chegada e Traslado ao hotel. Acomodação no 
hotel.

Dia 9º: Guilin  
Café da manhã. Durante a estadia em Guilin rea-
lizaremos um impressionante cruzeiro pelo Rio 
Li que goza de uma reputação mundial pelo “ 
cenário da beleza soberana” formado por coli-
nas verticais alinhadas por rios de água diáfano 
com grutas fantásticas. A emocionante jornada 
nos levará navegando entre belas  paisagens em 
que dominam  nas florestas de bambu, juncales 
densos e formações rochosas incríveis. Almoço a 
bordo. À tarde, visitaremos a Cavernas das Flau-
tas de cana. Regresso ao hotel e acomodação.

Dia 10º: Guilin / Hong Kong
Café da manhã. No horário indicado, traslado a 
estação para embarque num trem bala com des-
tino a Hong Kong. Chegada para Hong Kong e 
traslado ao hotel. Acomodação no hotel. 

Dia 11º: Hong Kong 
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade, 
visitando o pitoresco e charmoso Cais dos Pes-
cadores de Aberdeen, onde grande parte dos 
pescadores da área vive  em casas flutuantes 
criando uma imagem peculiar de contrastes de-
vido aos enormes arranha céus que a cercam, o 
espetacular Bahia de Repulse e o ponto mais alto 
do Pico Victoria, com 552 metros de altura um 
ponto de vista autêntico de onde você obtém o 
melhor vistas panorâmicas da cidade. Trade livre. 
Acomodação no hotel

Dia 12º: Hong Kong
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 2020 / 2021
A PEQUIM: SEGUNDAS-FEIRAS, TERÇAS-FEIRAS E QUINTAS-FEIRAS

Suplemento Saídas:$

Traslados noturno em Hong Kong entre 23:00 e 09:00: US$ 155 p.p.

Guilin

Cidade Hotéis

Pequim V-Continental Beijing Parkview 5*/ Prime hotel 5* 

Xi’An Grand Noble 4*

Shanghai Hotel Guoman Shanghai 5* / Grand Mercure Century Park 5* 

Guilin Lijiang Waterfall 5* /  Sheraton 5*

Guangzhou Asia International 5* /  Ramada Plaza Guanzhou 4*

Hong Kong Harbour Plaza Metropolis 4* 

Hotéis previstos ou Similares

88

Shanghai

Xian

Guilin Guangzhou

Hong Kong

Pequim

CHINA

3

2

2

1

2

1

Preço por pessoa em $ USA  em Apartamento Duplo

Temporada
Iti. MM830

Opção
Duplo Sup. Indv.

02 Jan – 20 Fev 3.435 930
21 Fev – 19 Mar, 21 Nov – 21 Dez, 02 Jan – 08 Fev 21 3.500 1.000

20 Mar – 09 Abr, 01 Mai – 19 Mai, 06 Nov – 20 Nov, 18 Dez – 28 Dez 3.590 1.065
10 Abr – 30 Abr, 29 Dez 20 – 01 Jan 21 3.695 1.170

20 Mai – 20 Ago 3.560 1.015
21 Ago – 29 Ago, 11 Set – 29 Set, 05 Out – 10 Out 3.660 1.155

30 Set – 04 Out, 01 Nov – 05 Nov 3.765 1.255
11 Out – 31 Out 3.875 1.360

18 Fev – 22 Mar 21 3.525 980

$

INTRODUÇÃO

A China está cheia de tesouros de todos os tipos, nesta viagem seleciona-
mos o melhor. Pequim Imperial, as famosas Terracotas de Xian, as paisagens 
incríveis de Guilin, o expoente máximo e espetacular da modernidade de 
Xangai, a comercial Cantão (Guagzhou), a viagem de barco a Hong Kong.

• Mínimo de 2 passageiros
• Para garantir a reserva, é necessária uma foto-

cópia digitalizado do passaporte no momento 
da reserva.

• Consulte suplementos para traslados noturnos 
em Hong Kong

• Saídas na terça e quinta-feira a partir de 1º de 
janeiro até 27 de fevereiro de 2020 e de 6 de 
novembro de 2020 08 de fevereiro de 2021, 
exige no mínimo 4 passageiros

• Preços não válidos em feriados nacionais, even-
tos especiais, natal e páscoa (Consultar).

Notas Importantes

2020-2021
Toda terças-feiras, de 1 de janeiro de 2020 a 31 de março de 2021
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A partir de 4.245$Tesouros do Extremo Oriente, 
China e Japão
Visitando:  Tóquio / Hakone / Nara / Quioto / Pequim / Xian / Shangai

14 Dias

Janeiro 07, 21 
Fevereiro 04, 18 
Março 03, 10, 13, 17,  20, 24, 27, 31 
Abril 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24
Maio 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29 
Junho 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30 

Julho 03, 07, 10 , 14, 17
Agosto 14, 18, 21, 25, 28 
Setembro 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29 
Outubro 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30 
Novembro 03, 17, 24
Dezembro 01, 08, 15, 22

Janeiro 12, 26
Março 02, 09, 16, 23

2020 2021

Saídas 2020 / 2021 
A TÓQUIO

INTRODUÇÃO
A melhor viagem para descobrir o mais interessante do Extremo Oriente: A cosmopolita Tóquio, as paisagens do Monte Fuji em Hakone, Japão tradicional em Kyoto e Nara. Possibilidade de ir a Hiroshima 
e Santuário de Miyayima com seus Tori sobre o mar. Saltamos para a China para ver a Pequim Imperial, a Praça Tian An Men, a Cidade Proibida, o Palácio de Verão e a Grande Muralha. Em Xian o famoso 
Terracotas e o tradicional bairro muçulmano e por último a  moderna Shangai. Em resumo a melhor experiencia oriental.  

Dia 1º: Tóquio
Chegada, e após os procedimentos de imi-
gração, assistência e traslado ao hotel. Acomo-
dação.

Dia 2º: Tóquio
Café da manhã. Tour panorâmico de Tóquio, que 
inclui o Santuário Xintoísta de Meiji, a Praça do 
Palácio Imperial, o Templo de Senso-Ji e a rua 
comercial Nakamise e Ginza. Retorno para hotel 
por conta própria. Tarde livre. Acomodação no 
hotel.

Dia 3º: Tóquio / Hakone / Tóquio

Café da manhã. Dia inteiro de visita a Hakone. 
Visita ao Parque Nacional onde faremos um mini 
cruzeiro no Lago Ashi  A partir daqui você terá 
uma vista panorâmica maravilhosa do Monte 
Fuji (sempre quando as condiciones meteoroló-
gicas permitir ).Almoço. Logo após vamos visitar 
o Hakone Open Air Museum e finalizamos com 
uma visita ao Vale de Owakudani. Acomodação 
no hotel.  

Dia 4º: Tóquio  / Quioto / Nara / Quioto 
Café da manhã. Transfer para a estação de Tó-
quio para viajarmos de trem bala até Quioto. 

Chegada e no caminho para Nara, parada para 
conhecer o Santuário Fushimi Inari, conhecido 
por seus milhares de pórticos “Tori”. Chegada 
em Nara para visitar o Templo Todai-ji com sua 
estátua de Buda e o Parque Nara, conhecido por 
abrigar muitos cervos. Retorno para Quito e aco-
modação no hotel.

Dia 5º: Quioto
Café da manhã. Visita de dia inteiro que inclui o 
templo Ryokan, o Templo Dourado Kinkaku-ji e 
o Templo Sanjusangendo. Almoço. Caminhada 
através do tradicional bairro de Gion, com suas 
casas baixas de madeira, casas de chá e ruas 
estreitas. Restante da tarde livre. * Desde abril 
2019 o Templo de Ryoanji será alterado e será 
incluído em vez disso, a vista do Templo Tenryuji 
e do Floresta de bambu em Arashiyama. Acomo-
dação no hotel. 

Dia 6º: Quioto
Café da manhã. Dia livre para continuar conhe-
cendo a cidade ou fazer a excursão opcional de 
Hiroshima e Miyajima em trem-bala. Acomo-
dação no hotel.

Dia 7º: Quioto / Pequim (China)
Café da manhã. Transfer para o aeroporto de 

Osaka para embarque em voo com destino a 
Pequim (voo internacional não incluído), capital 
da República Popular da China. Transfer para o 
hotel e acomodação.

Dia 8º: Pequim 
Café da manhã. Hoje Visitaremos a famosa Praça 
Tian An Men, um dos maiores do mundo, cons-
truído em 1949 após a proclamação da República 
Popular da China. A partir de aqui vamos visitar 
o palácio imperial ou também conhecido como 
“a cidade Proibido”. O conjunto é um exemplo 
da arquitetura palaciana tradicional da China e 
atualmente, abriga o Museu do Palácio. Conti-
nuando com a visita da cidade, iremos para o 
antigo palácio de verão. Projetado para uso e 
diversão exclusivos do imperador e sua família 
durante os meses quente de Verão. Almoço. 
Acomodação no hotel.

Dia 9º: Pequim 
Café da manhã. Partida do nosso hotel para vi-
sitar o espetacular trabalho arquitetônico, uma 
das  estruturas militares mais imponentes da 
história, considerada uma das as sete maravilhas 
do mundo, a Grande Muralha China. Patrimônio 
da Humanidade  desde 1987. Almoço. À tarde, 
de volta à capital, vamos fazer uma parada nas 

8
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proximidades do “Ninho de Pássaro” (Estádio 
Nacional) e o “Cubo de  Água” (Centro Nacio-
nal de Natação) tirar fotos (Exterior). À noite, o 
jantar  de boas-vindas  com degustação do de-
licioso “Pato Laqueado de Pequim ” . Acomo-
dação no hotel.

Dia 10º: Pequim / Xian 
Café da manhã.  Pela manhã  nos dirigimos 
ao Sul da cidade  de Pequim para visitar  o 
Templo de Cielo. Construído em 1420, é um 
dos maiores recintos sagrados da China. Aqui 
o imperador realizava  sacrifícios e orava ao 
céu e a seus antepassados durante o solstí-
cio de inverno. Desde 1998  está considerado  
Património da Humanidade  pela UNESCO . 
Almoço no  restaurante. Após o almoço, par-
tida de trem de alta velocidade para cidade 
de Xian. Chegada e traslado para  o hotel e 
acomodação no hotel.  

Dia 11º: Xian 
Café da manhã. Hoje visitaremos o famoso 
Museu dos Guerreiros e Corceles de Terra-
cota.  Patrimônio da Humanidade desde 1984, 
os soldados de  terracota constituíam uma co-
leção arqueológica de 8.000 figuras de argila de 
tamanho  real que representava  o exército do 
primeiro imperador da China:  Qin Shi Huang.  

• Assistente de língua espanhola no aeroporto de chegada a Tóquio para pegar a “Airport Limou-
sine Bus” ou táxi (sem assistência a bordo). No traslado de saída não há assistência.

• Trens de alta velocidade entre as cidades de Tóquio - Quioto e Pequim - Xian.
• Voo Xian - Shangai.
• Navegação pelo lago Ashi.
• Transporte em veículos com ar-condicionado com guias locais de língua espanhola.
• Hospedagem nos hotéis mencionados ou similares.
• Café da manhã e refeições diárias, de acordo com a programação em hotéis ou restaurantes 

locais.
• Seguro de viagem Mapaplus.

O Tour incluiSI

• Gastos pessoais, bebidas, gorjetas (sugerimos 5$ para o guia e 3$ para o motorista), vistos, etc. 
• Visitas e excursões não mencionadas no itinerário.
• Visto

O Tour não incluiNO

Suplementos de temporada China $

Duplo Individual
23 Ago – 5 Nov 60$ 160$
21 Janeiro 2020 615$ 1.230$

Suplemento Voos Regionais 
(sujeito a modificações) $$

Voo Osaka - Pequim 450 $ NETO por pessoa
Voo Pequim - Xian 155 $ NETO por pessoa

• Mínimo 2 passageiros.
• Preços não válidos para feiras, eventos especiais, festas locais, Natal e Fim de Ano
• Verifique o suplemento para voos que cheguem a Tóquio depois das 22h00 e saídas de Osaka antes 

das 10h00
• Os traslados de chegada desde o aeroporto de HANEDA aplicam um suplemento de US $ 75 p.p 

Notas Importantes

Cidade Hotéis

Tóquio New Otani Tóquio  - Garden Tower 4* 

Kyoto Kyoto Tóquio 4*

Pequim V-Continental Beijing Parkview 5*/ Prime hotel 5* / 5L Hotel 4* 

 Xian Grand Noble 4*

Shanghai Hotel Guoman Shanghai 5* / Grand Mercure Century Park 5* 

Hotéis previstos ou Similares

Preço por pessoa em $ USA  em Apartamento Duplo

Saídas
Iti. MM831

Tesoros del Lejano Oriente
Duplo Sup. Indv.

Jan 07; Mar 10; Set: 01, 04,08, 1; Out: 23, 30; Mar (21): 02 4.415 1.545

Jan 21; Fev: 04, 18; Mar: 03 4.245 1.380

Mar: 17 4.665 1.710

Mar: 20, 24, 31; Abr: 14, 10, 17, 21, 24 set: 15; Out: 20,27 Nov: 03,17,24 4.875 1.955

Mar: 27; Abr: 03,07; Mar (21): 23 5.045 2.040

Jun: 02, 05, 09,12,16,.19,23,26,30; JUl: 03,07,10; Out: 08; Dez: 15, 22; Jan (21): 12,26 4.340 1.480

Mai: 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29; Jul: 14, 17; Ago: 14, 18, 21, 25, 28; Set: 18, 22, 25, 29; Out: 02, 06, 09, 13, 16 Dez: 01; Mar (21): 09, 16 4.575 1.740

$

Tóquio

Xian

Pequim

CHINA

Japão

3

2

Shanghai2

Tóquio3

Kyoto
3

Pela tarde visitaremos o Pagode pequeno de 
Oca Selvagem (subida não incluída) e a Grande 
Mesquita no bairro Mulçumano. Almoço no res-
taurante. Acomodação no hotel.

Dia 12º: Xian / Shangai 
Café da manhã. Na  hora indicada traslado para 
aeroporto para embarque em voo doméstico 
para  cidade  de  Shangai. Chegada  vamos 
desfrutar de um passeio completo visitando por 
dentro o bairro antigo, Jardim Yuyuan, um dos 
jardins mais esplêndidos de Shangai, o Templo 
do Buda de Jade e suas famosas esculturas de 
jade de Buda e terminaremos o passeio pelo his-
tórico Malecon da cidade  onde teremos uma 
vista fantástica na skyline da cidade com seus 
arranha céus. Almoço no restaurante. Tarde livre. 
Acomodação no hotel. 

Dia 13º: Shangai 
Café da manhã. Dia livre para suas atividades 
pessoais, caminhar ou fazer compras de última 
hora. Acomodação no hotel.

Dia 14º: Shangai 
Café da manhã. Em horário apropriado, tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo de 
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!



36 China e Japão * Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Veja Condições Gerais.

A partir de 2.085$
Visitando:  Seul/Gyeongju/Busan 

Coreia do Sul  
6 ou 7 Dias 

Dia 1º: Seul
Benvindo a capital de Coreia do Sul, chegada 
ao aeroporto internacional de Seul, onde serão 
recebidos por um assistente  que entregará os 
bilhetes  do ônibus . Traslado ao hotel. Resto do 
dia livre. Acomodação no hotel.  

Dia 2º: Seul
Café da manhã.  Saida com nosso  guia para um 
dia completo de exploração a  capital da Coreia 
do Sul. Seguimos nossa aventura no Jihachul, o 
metro  local. Começamos nossas visitas  com o  
Palácio de Gyeongbokgung. Este “brilhante pa-
lácio da felicidade”  é um  dos  cinco palácios da 
dinastia Choson (Joseon) que abriga o  Museu do 
Folclore e sua  coleção de objetos da  vida tradi-
cional coreana. Continuamos com o Templo de 
Jogyesa, um dos maiores da  cidade e o  centro 
da  Ordem Budista de Jogyejong, que promove  
a meditação  Zen. Degustaremos de um delicioso 
bibimbap em nosso almoço em um restaurante 
local. Pela tarde, visitaremos o distrito de Buk-
chon. Este distrito apelidado  de “Aldeia do  
Norte”, abriga  umas  900 casas tradicionais co-
reanas e  promete um  mergulho cultural única da 
antiga Coreia. Continuamos nosso passeio pelas 
ruas  de Insadong cheia de  antiquários e galerias 
de arte. A primeira hora da tarde, vamos obser-
var um espetáculo de entretenimento inscreveis 
no palco! (“Cooking’ Nanta”). Esta comédia   se  
baseia  um ritmo animado com os utensílios de 
cozinha  que  combina música tradicional,  muito 
moderna  que  mescla  inteligentemente os géne-
ros da comedia e drama. Acomodação no hotel. 

Dia 3º: Seúl/Gyeongju/Busan
Café  da  manhã. Hoje vanos viajar  de trem para 
Gyeongju , la capital espiritual y cultural de Corea 
donde Café  da  manhã. Hoje vamos viajar  de 
trem para Gyeongju, a capital espiritual e cultural 
da Coreia, onde faremos um tour pela cidade do 

que é conhecido como o “Museu sem paredes”. 
Visitaremos o Templo Bulkugsa (UNESCO), de-
pois o  parque  montes pontilhados com os 23 
túmulos dos governantes do Reino de Shilla e 
suas famílias e visitaremos o túmulo do “Cavalo 
Celestial”. Almoço . Continuamos a visitar os 
túmulos de Noseo Dong antes de uma última 
parada no observatório mais antigo do Extremo 
Oriente, Torre Cheomseongdae. À tarde, a trans-
ferência veículo privado com o nosso guia para 
Busan. Acomodação no hotel.

Dia 4º: Busan
Café da manhã . Hoje visitamos a aldeia cultural 
de Gamcheon. Aqui, as casas foram  construídas 
por pessoas que fugiam da guerra, o último en-
clave durante a Guerra da Coréia. Hoje, é uma 
vila artística decorada com murais e esculturas 
criado por moradores. Parada no cemitério do 
Memorial das Nações Unidas, único no mundo. 
Este lugar  presta homenagem aos 37.895 mem-
bros das forças da ONU que morreram na Guerra 
da Coréia entre 1950 e 1953. Almoço. Termina-
mos nosso passeio com uma caminhada pelo 
mercado de peixe jagalchi e o mercado inter-
nacional, onde são vendidos todos os tipos de 
produtos. Acomodação no hotel. 

Dia 5º: Busan/Seul
Café  da  manhã. Pegaremos o trem de volta para 
Seul. Uma vez em Seul teremos tempo livre para 
as últimas compras ou visitas opcionais. Reco-
mendamos a visita de meio dia ao Museu Nacio-
nal da Coréia. Acomodação no hotel.

Dia 6º: Seul
Café da manhã . Na hora indicada ao aeroporto  
para embarque em voo de  retorno. Fim dos 
nossos serviços.

Opção extensão a Seul

Dia 6º: Seul
Café  da  manhã. Propomos que passe mais 
uma noite em Seul para um passeio a especial  à 
fronteira mais vigiada do mundo, a zona desmili-
tarizada entre duas Coreias. Um guia de língua in-
glesa nos pegará para fazer o tour. Localizado em 
ambos os lados do paralelo 38, esta fronteira in-
fame foi criada na final guerra em 1953, quando o 
armistício foi assinado Panmunjeom para separar 
a Coreia do Norte e Coreia do Sul. Na chegada, 
vamos realizar  controle dos passaportes seguido 
por uma breve explicação no campo das Nações 
Unidas. O passeio visitas: Imjingak Park, Ponte Im-
jingak Liberdade, o terceiro túnel de 73 metros de 
profundidade, Observatório Dora e Estação Do-
rasan. Almoço incluído. À tarde, voltamos  a Seul. 
Acomodação no hotel.  Almoço. À tarde, visita a 
Montanha de Tianzi, situada entre Zhangjiajie Na-
tional Forest Park e Suoxi Valley que  abrange uma 
área de 93 km quadro. O pico mais alto  tem uma 
altura 1. 260 metros acima do nível do mar  que 
oferece  uma impressionante  vista das montanhas 
e dos  vales  aos arredores. Acomodação no hotel.  

Dia 7º: Seul
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para voo 
de retorno . Fim dos nossos serviços. 

• Traslados, visitas e  excursões em serviço re-
gular.

• Assistência com  guia na chegada, os traslados 
aeroporto-hotel-aeroporto se realizam com 
ônibus  regular sem guia 

• Bilhete  de trem en classe turística  de Seul a 
Gyeongju e  de Busan a Seul.

• 5 noites de  hospedagem em hotéis previsto 
ou similares.

• Acomodação com café da manhã e 3 almoços 
• Visitas incluídas com  guia idioma espanhol.
• Impostos locais  e taxas de serviço.
• Seguro de Assistência Mapaplus.

O Tour incluiSI

Cidade Hotéis

Seúl (3) Lotte City Myeongdong 4*

Busan (2) Crown Harbour 4*

Hotéis previstos ou Similares

Saídas 2020
A SEÚL

• Gastos pessoais como bebidas, gorjetas, 
maleteiros , vistos, seguros, lavanderia  assim 
como chamada telefônica 

• Visitas e excursões não especificam no  iti-
nerário  

• Pagamento de camera de vídeo nos  templos.
• Vistos   

O Tour não incluiNO

Seúl

6

3

• Mínimo 2 passageiros.  
• Horário de chegada  / saída dos  hotéis  são 

14h00 e  12h00 respectivamente.
• Traslado no 5 º dia  se realiza sem  guia acom-

panhante.  

Notas Importantes

Preço por pessoa em  $ USA  em Apartamento Duplo

Saídas
Iti. MM832

Categoria única
Duplo Sup. Indv.

Mar 21 2.085 575
Abr 04, Set 12 2.315 575

Abr 11, 18 2.945 575
Mai 23, Jun13, Jul 25, Ago 08, 15 2.775 575

Out 10 2.490 575
Sup. Extensão Seul (dia 6º) 315 315 

$

INTRODUÇÃO

Descubra o melhor da República da Coreia 
nesta  viagem de 6 dias. Um país cheio de his-
tória e tradição que oferece experiências das 
mais variadas, paisagens realmente incríveis de 
alguns  5.000 anos de cultura e história. Nós vi-
sitamos o capital da Coreia do Sul, Seul, onde 
vivem palácios meticulosamente reconstruídos, 
com mercados noturnos animados um espetá-
culo de arquitetura moderna. Gyeongju famoso 
por seus numerosos vestígios históricos e Busan 
com sua principal atração do o mercado de 
peixe Jagalchi (o maior do país). Tudo em uma  
experiência enriquecedora.

2020
Março 21
Abril 4, 11*, 18* 
Maio 23
Junho 13

Julho 25
Agosto 8, 15
Setembro 12
Outubro 10*

(*) (*) Saídas especiais Abril “ Flores das Cerejeiras” Outubro “ Cores do Outono” CHINA

Seúl3

COREA DEL NORTE

Gyeongju

Busán2
COREA DEL SUR



37China e Japão* Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Veja Condições Gerais.

A partir de 3.880$
10 Dias
Visitando: Osaka / Nara / Quioto / Shirakawago / Takayama / Tsumago / Hakone / Tóquio

Nakasendo, Japão Imperial

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto com 
assistência. 

• • Assistência de idioma espanhol em traslado 
de chegada  o  traslado de saída será sem 
assistência 

• Acomodação com café da manhã  nos hotéis 
indicados ou similares. 

• Café da manhã e refeições conforme indica-
das no itinerário podendo ser no hotel ou em 
restaurantes locais. 

• Trem  bala entre Quioto - Nagoya - Odawara.
• Visitas  e excursões  em veículo com ar condi-

cionado, com guia idioma espanhol  
• Entrada e visitas mencionadas no itinerário e 

gorjeta aos motoristas.
• Uma mala por passageiro incluída no percurso.
• Maleteiros para uma bagagem por passageiro 
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

O Tour incluiSI

• Gastos pessoais, bebidas, gorjetas (sugerimos 
5$ para o guia e 3$ para o motorista), vistos, etc. 

• Visitas e excursões não mencionadas no 
itinerário.

• Vistos

O Tour não incluiNO

Cidade Categoria B Categoria A

Osaka Monterey Grasmere 4* Sheraton Miyako 5*

Kyoto Daiwa Roynet 4* ANA Crown Plaza 4*

Gero/
Takayama

Associa Takayama 
Resort 4* Ryokan Sumeikan 5*

Hakone Resorpia Hakone 4* Resorpia Hakone 4* 

Tóquio New Otani Tokio -
Garden Tower 4* 

New Otani Tóquio - 
The Main 5*

Hotéis previstos ou Similares

Dia 1º: Osaka 
Chegada ao aeroporto internacional de Kansai 
ou Itami. Depois do tramite de imigração, re-
cepção por um assistente falando espanhol e 
traslado ao hotel em serviço regular. Chegda 
ao hotel (check-in as 15h00) e  resto do dia livre. 
Acomodação no hotel.

Dia 2º: Osaka
Café da manhã. Começaremos as visitas, com 
o edifício  Umeda Sky Building e seu mirante 
(é um dos arranha céus mais impressionantes 
do país), o admirável Castelo de Osaka, que é 
o mais famoso do país e fica no centro de um 
grande parque. Caminhe pelo interessante Mer-
cado Kuromon. Almoço e retorno ao seu hotel. 
Acomodação.

Dia 3º: Osaka / Nara / Quioto
Café da manhã. Partida para Nara e visita ao 
Templo Todai-ji com sua estátua do Buda e o 
Parque Nara, conhecido por abrigar grandes 
números de cervos. Continuação da viagem 
até Quioto e almoço. Visite o Templo Dourado 
Kinkaku-ji e o Castelo Nijo (um dos mais espe-
taculares, perfeitos exemplos de construção 
“Palácio do  Castelo ”). Continuaremos com um 
passeio pelo bairro tradicional de Gion, um dos 
poucos lugares onde com sorte poderemos ver 
alguma gueixa. Esta visita nos leva ao Japão há 
300 anos, com suas casas baixas de madeira, 
casas de chá e ruas estreitas. Retorno ao seu 
hotel e acomodação.

Dia 4º: Quioto 
Café da manhã no hotel e dia livre para suas 
atividades pessoais. Recomendamos efetuar 

uma visita opcional a HIROSHIMA E MIYAJIMA 
(incluído no Pacote Plus), que começa com tras-
lado a estação de Quioto e saída até Hiroshima 
em trem bala (shinkansen) de JR “Nozomi”, 
classe turista. Chegada à Hiroshima e começa 
a visita de Hiroshima e Miyajima em transporte 
público com guia falando espanhol para con-
hecer o Parque Comemorativo da Paz com o 
museu, a Cúpula da Bomba Atômica e o San-
tuário  Itsukushima em Miyajima.  Depois da vi-
sita, regresso a estação de Hiroshima e saída até 
Quioto em trem bala  “Nozomi”, classe turista. 
Chegada à Quioto e fim do tour na estação de 
Quioto. Acomodação no hotel.

Dia 5º: Quioto / Shirakawago / Gero-
Takayama
Café da manhã. Saída para Shirakawago, uma 
cidade declarada Patrimônio da Humanidade, 
famosa por abrigar as casas tradicionais “Gass-
ho-zukuri”. Almoço. Continuaremos nossa via-
gem até Takayama e visita da cidade que nos 
faz voltar no tempo: Exposição de Carroças 
festivos e o distrito histórico Kamisannomachi 
com casas perfeitamente preservadas. Transfer, 
jantar e acomodação. *As malas serão levadas 
diretamente de Quioto para Tóquio. Prepare a 
bagagem para as noites em Takayama e Hakone.

Dia 6º: Gero-Takayama / Tsumago / 
Hakone
Café da manhã. Saída para Tsumago, uma ci-
dade onde o estilo de vida do passado se man-
teve, com os seus edifícios históricos, pequenos 
restaurantes, museus e oficinas. Caminhe por 
suas ruas e visitaremos “Wadi Honjin”, a antiga 
hospedaria do Samurai. Partida de trem-bala em 

direção a Odawara.  Chegada e traslado para 
Hakone. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 7º: Hakone / Tóquio
Café da manhã. Dia inteiro de visita a Hakone. 
Visita ao Parque Nacional onde faremos um mini 
cruzeiro no Lago Ashi  A partir daqui você terá uma 
vista panorâmica maravilhosa do Monte Fuji (sem-
pre quando as condiciones meteorológicas per-
mitir ).Almoço. Logo após vamos visitar o Hakone 
Open Air Museum e finalizamos com uma visita ao 
Vale de Owakudani. Acomodação no hotel.  

Dia 8º: Tóquio
Café da manhã. Começamos as visitas durante a 
manhã para conhecer Tóquio, que inclui o san-
tuário xintoísta de Meji, a Praça do Palácio Impe-
rial (sem entrar no palácio), o Templo Senso-Ji e a 
rua comercial Nakamise e Ginza (a referência mais 
atual e moderna em Tóquio, com largas avenidas 
e lojas de alto nível). Regresso ao hotel por conta 
própria e acomodação no hotel. Tarde livre.

Dia 9º: Tóquio 
Café da manhã e dia livre para suas atividades 
pessoais. Recomendamos excursão opcional 
a NIKKO (incluído no Pacote Plus), onde visita-
remos o Santuário Shintoísta de Toshogu, e o 
Lago Chuzenji e a Cascata de Kegon (não inlcui 
o uso do elevador). Regresso ao hotel a e aco-
modação. Tarde livre.

Dia 10º: Tóquio 
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado 
ao aeroporto internacional de Narita em serviço 
regular com assistente falando espanhol. Fim 
dos nossos serviços. Até uma próxima viagem!

Kyoto

8 6

• Mínimo 2 passageiros .
• O traslado de saída não inclui assistência. Será 

realizado em ônibus ‘Airport Limousine Bus”.
• As saídas nas sábados operam apenas na cate-

goria A.
• O passeio pelo lago Ashi e o vale Owakaduni 

estão sujeitos às condições climáticas.
• Nos dias 3 e 5, as malas serão transportadas 

e caminhão. Prepare uma bagagem leve para 
passar 1 noite em Gero/Takayama e outra em 
Hakone/Atami.

• Inclui uma mala por pessoa no programa. Em caso 
de levar mais bagagem, pode ser cobrada em 
destino um suplemento para cada mala adicional.

• Preços não válidos em feriados nacionais, even-
tos especiais, Natal e Páscoa (Consultar).

Notas Importantes

INTRODUÇÃO

Viagem para descobrir o essencial do Japão: Japão Urbano com Osaka e o maior expoente urbano da Ásia: Tóquio. Japão tradicional em 
Nara e Kyoto, Japão rural em Shirakawago e Takayama e as paisagens do Monte Fuji de Hakone.

Preço por pessoa em $ USA  Apartamento Duplo 

Saídas
Iti. MM833

Categoria B Categoria A
Duplo Sup. Indv. Duplo Sup. Indv.

Jan: 21, Fev: 04, 18 3.880 1.085 4.300 1.420
Jan: 07, Mar: 03, 10, 17 4.050 1.170 4.470 1.505

Mar: 24, 31 4.215 1.255 4.635 1.590
Jun: 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30; Set: 01, 05, 19, 22, 26 3.850 1.100 4.350 1.505

Mai: 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30; Jul: 04, 07; Ago: 29; Set: 08, 12, 15; Dez: 08; Jan(21): 05, 19 ; Feb (21): 02, 16 4.015 1.185 4.520 1.590
Abr: 11, 14, 18, 21; Ago: 18, 22, 25, 25; Set: 29; Out: 06, 13, 20, 27; Nov: 03, 10, 17, 24; Dez: 04, 15, 22; 4.185 1.270 4.685 1.670

Mar(21): 02, 09, 16 4.520 1.355 5.020 1.755

$

Japão

Tokio3
Takayama 1

Hakone1

Osaka
2

Quioto 2

Pacote Plus  

• Visita de dia completo a Hiroshima e Miyajima 
em trem bala.   

• Visita de dia completo a Nikko (inclui almoço).

Inclui 2 extras e 1 almoço: 970 $

+

2020 2021

Saídas 2020 / 2021 
A OSAKA: TERÇAS-FEIRAS

Janeiro   7, 21
Fevereiro    4, 18
Março   03, 10, 17 24, 31 
Abril   04, 07, 11, 14, 18, 21 
Maio   9, 12, 16, 19, 23, 26, 30
Junho   02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30

Julho  04, 07 
Agosto   18, 22, 25, 29 
Setembro   01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29 
Outubro   06, 13, 20, 27  
Novembro   03, 10, 17, 24
Dezembro   01, 08, 15, 22

Janeiro   5, 19
Fevereiro    2, 16
Março   02, 09, 16, 23, 27, 30



38 China e Japão

Dia 1º  (Seg): Pequim 
Chegada a Pequim, capital da República Popu-
lar da China. Traslado ao hotel . Restante do dia 
Livre. Acomodação no hotel.

Dia 2º (Ter): Pequim 
Café da manhã. Hoje Visitaremos a famosa Praça 
Tian An Men, um dos maiores do mundo, cons-
truído em 1949 após a proclamação da República 
Popular da China. A partir de aqui vamos visitar 
o palácio imperial ou também conhecido como 
“a cidade Proibido”. O conjunto é um exemplo 
da arquitetura palaciana tradicional da China e 
atualmente, abriga o Museu do Palácio. Conti-
nuando com a visita da cidade, iremos para o 
antigo palácio de verão. Projetado para uso e 
diversão exclusivos do imperador e sua família 
durante os meses quente de Verão. Almoço. 
Acomodação no hotel.

Dia 3º(Qua): Pequim 
Café da manhã. Partida do nosso hotel para vi-
sitar o espetacular trabalho arquitetônico, uma 
das  estruturas militares mais imponentes da 
história, considerada uma das as sete maravilhas 
do mundo, a Grande Muralha China. Patrimônio 
da Humanidade  desde 1987. Almoço. À tarde, 
de volta à capital, vamos fazer uma parada nas 
proximidades do “Ninho de Pássaro” (Estádio 
Nacional) e o “Cubo de  Água”  (Centro Nacio-
nal de Natação) tirar fotos (Exterior). À noite, o 
jantar  de boas-vindas  com degustação do de-
licioso “Pato Laqueado”  à moda de Pequim . 
Acomodação no hotel.

Dia 4º (Qui): Pequim /Shanghai
Café da manhã.  Visita do Templo Cielo, cons-

truído  em  1420 com uma área de 267 ha, onde 
os imperadores oravam pelo bem das colheitas. 
Almoço incluído. À tarde, transfer para a estação 
de trem para saída no TAV para  Shanghai. Che-
gada, traslado ao hotel e acomodação.

Dia 5º (Sex): Shangai 
Café da manhã. Vamos desfrutar de um passeio 
completo visitando por dentro o bairro antigo, 
Jardim Yuyuan, um dos jardins mais esplêndidos 
de Shangai, o Templo do Buda de Jade e suas 
famosas esculturas de jade de Buda e terminare-
mos o passeio pelo histórico Malecon da cidade  
onde teremos uma vista fantástica na  skyline da 
cidade com seus arranha céus. Almoço no res-
taurante. Tarde livre. Acomodação no hotel. 

Dia 6º (Sab): Shangai 
Café da manhã. Dia livre para suas atividades 
pessoais, caminhar ou fazer compras de última 
hora. Acomodação no hotel.

Dia 7º (Dom): Shangai /Singapura
Café da manhã. Na apropriada, traslado  para 
aeroporto para embarcar no voo Singapura (não 
incluído). Chegada a Singapura. O resto do dia 
livre. Acomodação no hotel.  

Dia 8º: (Seg):  Singapura 
Café da manhã. Saida para conhecer Singapura:  
Centro Colonial, Padang, Club Cricket, Parla-
mento, Tribunal Superior da Justiça, a Prefeitura 
Municipal e a Estátua Merlion. Em seguida, visite 
ao bairro  Chinatown, o Templo budista de Thian 
Hock Keng e o jardim de orquídeas no Jardim 
Botânico de Singapura. Resto do dia livre.  Aco-
modação no hotel.

Dia 9º (Ter): Singapura/Bangkok 
Café da manhã. Tempo libre. Na hora apropriada  
traslado ao aeroporto para embarcar em voo a  
Bangkok (Não incluído). Chegada e  traslado ao  
hotel e acomodação. 

Dia 10º (Qua) Bangkok 
Café da manhã. Visita de meio  dia pela cidade   
de Bangkok, incluído os templos: Wat Traimit, 
Wat Pho e  o  Grande Palácio Real. Tempo livre 
para compras. Tarde libre. Acomodação no 
hotel. 

Dia 11º (Qui): Bangkok
Café da  manhã. Dia livre para realizar excursões 
opcionais , como o Mercado Flutuante. Acomo-
dação no hotel.  

Dia 12º (Sex) Bangkok  / Siem Reap 
(Camboja)
Café da manhã e traslado ao aeroporto. Partida 
em voo para Siem Reap (voo internacional não 
incluído). Chegada e translado para o hotel. Al-
moço. À tarde, introdução à história da cidade  
com uma visita guiado pelo Museu Nacional de 
Angkor, seguido por visita as  lojas dos Artesãos 
d’Angkor. e tempo livre. Acomodação no hotel. 

Dia 13º(Sab): Siem Reap
Café da manhã. Visita a  grande cidade de 
Angkor Thom, partindo para a porta sul do 
complexo, com suas impressionantes estátuas 
representando o movimento do oceano, o tem-
plo de Bayon, único por suas 54 torres decoradas 
com 200 rostos sorridentes de Avolokitesvara, os 
Phimeanakas, os terraços do rei leproso e os ele-
fantes e Ta Prohm. Almoço. Na parte da tarde, 

Saida para visita  de Tuk-Tuk para visitar Angkor 
Wat e o Templo Pre Rup, o templo da montanha. 
Acomodação no hotel  

Dia 14º (Dom): Siem Reap
Café da  manhã. Visita do lago Tonle Sap  nave-
gando em  barco até Chong Kneas ( dependo o 
nível  da  água pode ter alteração ) Almoço. Pela 
tarde visita dos  templos de Roluos e passeio em 
carro  de boi . Acomodação no hotel

Dia 15º (Seg): Siem Reap
Café da  manhã . manhã livre. Na hora apro-
priada traslado (sem guia) ao aeroporto para 
embarque de retorno.  Fim dos nossos serviços.

A partir de 3.018$

Visitando:  Pequim / Shangai / Singapura / Bangkok / Siem Reap 

Gira Extremo Oriente
China, Singapura , Tailândia e Camboja
15 Dias

11

7

Saídas 2020 / 2021
A PEQUIM: SEGUNDAS-FEIRAS  De 06 Abril 2020 a 23 Março 2021

INTRODUÇÃO

Uma viagem para conhecer o essencial da China: sua capital; Pequim, Tian uma praça de homens, o Palácio de Verão ou a deslumbrante Grande Muralha. O Palácio de Verão e o cosmopolita 
e Xangai espetacular. Continuamos esta viagem para as metrópoles de Singapura e Bangkok para terminar nos belos Templos de Angkok em Siem Reap.
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Cidade Hotéis

Pequim V-Continental Beijing Parkview 5*/ Prime hotel 5* / 5L Hotel 4* 

Shanghai Hotel Guoman Shanghai 5* / Grand Mercure Century Park 5* 

Singapura The Parkroyal on Beach Road 4*

Bangkok AETAS Lumpini 5*

Siem Reap Lotus Blanc Resort 5*

Hotéis previstos ou Similares

Gran Muralla 

• Gastos pessoais, bebidas, gorjetas (sugerimos 5$ para o guia e 3$ para o motorista), vistos etc.
•  Visitas e excursões não mencionadas no itinerário
• Voos internacionais: Shanghai-Singapura, Singapura-Bangkok, Bangkok-Siem Reap.
•  Visado.

O Tour não incluiNO

• Mínimo 2 passageiros. 
• Preços não validos em período  ferias, eventos especiais , festas locais , Natal e Final de Ano. Con-

sultar suplementos
•  Período de Blackout datas Bangkok: 25 Dez 2020 - 5 Jan 2021; 10-16 Feb 2021. Suplemento entre 

25 Dez 2020 - 05 Jan 2021 ; 10-16 Feb 2021: 17 USD/noite /habitação 
• Período de  Blackout datas Singapura (não pode viajar): 24-30 Jun 2020 (Evento Lions Club Interna-

cional); 17-20 Set 2020 (Evento Grande prêmio de Fórmula 1 em Singapura ); 30 Mar - 02 Abr 2020 
(Evento Food Hotel Ásia) e 30-31 Dez 2020 (Ano Novo).

• Suplemento traslado noturno chegada  a Singapura entre as 22h30 – 07h00 : USD 125/ traslado
• No existe saida durante Fev 9-17,2021 devido o Ano Novo Chinês 2021
• Para garantir a reserva requer fotocopia do passaporte escaneada no momento da reserva.

Notas Importantes

Preço por pessoa em $ USA  Apartamento Duplo

Temporada    Iti. MM834
Categoria Única 

Duplo Sup. Indv.

01 Abr - 19 Mai 3.095 1.608

20 Mai - 22 Ago 3.018 1.532

23 Ago - 30 Set 3.078 1.619

01 Out - 05 Nov 3.139 1.659

06 Nov 20 - 08Fev 21 3.079 1.556

18 Fev - 23 Mar 21 3.131 1.608

$

CHINA

CAMBOYA

TAILANDIA

MALASIA

Pequim3

Siem Reap2
Bangkok3

Singapura2

Shanghai3

Suplemento vuelos Internacionales 
(sujeito a modificações) $$

Voo Shanghai – Singapura
Voo Singapura – Bangkok
Voo  Bangkok - Siem Reap

499$ netos por persona
372 $ netos por persona
264 $ netos por persona

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto com ar condicionado. 
• Trem no trecho Pequim - Shangai.
• Transporte em  veículo  com ar condicionado com guia locais idioma espanhol.
• Café da manhã diário e comidas segundo o itinerário.
• Acomodação nos hotéis indicados ou similares. 
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

O Tour incluiSI
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Dia 1º: Osaka – Quioto 
Chegada ao aeroporto internacional Osaka 
(Kansai ou Itami). Depois do tramite de imi-
gração, recepção por um assistente falando 
espanhol e traslado ao hotel em Quioto em ser-
viço regular com assistência. (Check-in a partir 
das 15h00)  Restante do dia livre. Acomodação 
no hotel. 

Dia 2º: Quioto 
Café da manhã e saída para visita da cidade com 
guia falando espanhol para conhecer  o Templo 
Sanjusangendo, o Castelo  de Nijo, o Templo 
Kinkakuji. Almoço . Depoois , vistaremos  o  jar-
dín do l Templo Tenryuji e  o Bosque  de Bambú 
de Arashiyama. Retorno  ao  hotel . Tarde libre. 
Acomodação no hotel 

Dia 3º: Quioto
Café da manhã e dia livre. Possibilidade de reali-
zar excursão  opcional ao   santuário de Fushimi 
Inari  e continuamos a  Nara, para visitar o Tem-
plo Todaji com sua enorme imagem do buda, e 
o parque dos Servos  Sagrados . Acomodação 
no hotel.

Dia 4º: Quioto / Himeji / Kurashiki / Hi-
roshima 
Café da manhã no hotel. Saída até Himeji em 
trem bala “Hikari”, chegada  a Himeji e visita do 
Castelo de Himeji, e saida em  até Kurashiki pela 
rodovia. Almoço em restaurante local e visita da 
cidade para conhecer a antiga residência da Fa-
mília Ohashi e o bairro histórico de “Bikan”. Pela 
tarde saída até Hiroshima pela rodovia. Acomo-
dação no hotel.

Dia 5º: Hiroshima 
Café da manhã e visita da cidade e a ilha de Mi-
yajima com guia falando espanhol para conhecer 
o Parque Comemorativo da Paz e seu museu, a 
cúpula da bomba atômica,  o Santuário Shin-
toísta de Itsukushima na ilha de Miyajima famosa 

por sua porta voltada para o mar. Regresso ao 
hotel. Acomodação no hotel. 

Dia 6º: Hiroshima / Koyasan 
Café da manhã e traslado a estação de Hiros-
hima para sair em trem bala “Nozomi” até Shin-
Osaka. Chegada e saída até Koyasan. Almoço 
em rota. Chegada à Koyasan e visita da mon-
tanha sagrada com guia falando espanhol para 
conhecer o Templo Kongobuji, Danjo Garan e 
o Mausoléu Okunoin. Continuação. Traslado a 
Shukubo. Jantar vegetariano em Shukubo e aco-
modação no hotel.

Dia 7º: Koyasan / Kumano Kodo / 
Kawayu Onsen 
A primeira hora da manhã, podem participar 
dos serviços religiosos do templo. Café da 
manhã típico japonês vegetariano em Shukubo 
e saída até o lugar sagrado de Kumano pela 
estrada com guia falando espanhol. Chegada 
à Kumano e almoço em um restaurante local. 
Pela tarde, visitaremos a antiga rota de pere-
grinação Kumano Kodo com visita do Santuário 
Kumano Hongu Taisha que é o recinto principal 
da peregrinação e Oyunoha (o recinto antigo 
do Kumano Hongu Taisha). Depois da visita 
traslado ao Ryokan. Jantar e acomodação no 
hotel em Ryokan. 

Dia 8º: Kawayu Onsen / Osaka 
Café da manhã e traslado em ônibus até Osaka.  
Chegada  e visita  para conhecer o Observatório 
“Jardim Flutuante” no edifício Umeda Sky e o 
Bairro Dotombori. Depois da visita, traslado e 
acomodação no hotel.

Dia 9º: Osaka / Kanazawa 
Café da manhã no hotel e traslado a estação de 
Osaka para sair em trem expresso limitado de JR 
“Thunderbird” até Kanazawa. Chegada e visita 
da com guia falando espanhol para conhecer o 
Jardim Kenroku-en, o Mercado de Oumicho, o 

Bairro Higashi Chayagaiy, o Bairro Nagamachi, 
onde visitaremos a antiga residência da família 
dos samurais Nomura. Depois da visita, traslado 
e acomodação no hotel.

Dia 10º: Kanazawa / Shirakawago / Taka-
yama 
Café da manhã. Saída em direção ao povo de 
Shirakawago com guia falando espanhol para 
visitar esta cidade. declarada Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer uma das casas 
tradicionais de “Gassho-zukuri”, que foi  conver-
tida em um dos símbolos do Japão mais rural e 
desconhecido.  Saída até Takayama pela estrada 
com almoço em rota. Pela tarde, visita da cidade 
para conhecer Yatai Kaikan (Sala de Exposição 
das Carroças Festivas) o e a rua Kami-Sannoma-
chi. Depois da visita, traslado ao hotel. Jantar e 
acomodação no hotel.

Dia 11º: Takayama / Nagoya / Hakone 
/ Tóquio 
Café da manhã. Saída em direção  a Nagoya por 
estrada. Chegada e partida para Odawara pelo 
trem-bala JR “Hikari”. Chegada e translado para 
Hakone. Almoço. Começaremos a visita do Par-
que Nacional Fuji-Hakone para conhecer o Lago 
Ashi em um mini cruzeiro e subindo em telefé-
rico. Após a visita, saida para Tóquio. Chegada e 
traslado ao hotel. Acomodação no hotel.  

Dia 12º: Tóquio 
Café da manhã e visita da cidade de Tóquio para 
conhecer a Torre de Tóquio, a praça do Palácio 
Imperial e o Templo Asakusa Kannon com sua ar-
cada comercial de Nakamise. Almoço. Regresso 
ao hotel por sua conta. Tarde livre. Acomodação 
no hotel. 

Dia 13º: Tóquio 
Café da manhã no hotel e dia livre para suas 
atividades pessoais. Recomendamos excursão 
opcional à Nikko, onde visitaremos o San-

tuário Xintoísta de Toshogu, o Lago Chuzenji 
subindo pela estrada zig-zag (I-Ro-Ha) e a 
Cascata de Kegon. Almoço em restaurante 
local e regresso ao hotel em Tóquio. Acomo-
dação no hotel.

Dia 14º: Tóquio 
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado 
ao aeroporto internacional em serviço regular 
com assistente falando espanhol. Fim dos nossos 
serviços. Até uma próxima viagem!

Opção extensão a SIngapura

Dia 14º: Tóquio / Singapura
Café da manhã. No horário indicado, traslado  
para o aeroporto para embarque em voo com 
destino Singapura. (voo internacional não in-
cluído). Chegada e traslado ao hotel. Acomo-
dação no hotel.

Dia 15º: Singapura
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade. 
Nosso tour começa com uma visita ao primeiro 
lugar declarado Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO em Singapura, o Jardim Botânico de 
Singapura, e passearemos pelo Jardim Nacional 
de Orquídeas. Seguiremos para Little Índia, um 
abrigo de cultura e etnia indiana, que incorpora 
o pulso vibrante e colorido da comunidade in-
diana de Cingapura.  Em seguida, vamos para a 
foz do rio Singapura no Merlion para vermos o 
icônico Merlion e a Marina Bay. Passaremos pelo 
distrito financeiro até chegarmos  no histórico 
distrito de Chinatown. Tarde livre. Acomodação 
no hotel. 

Dia 16º: Singapura
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado 
ao aeroporto internacional em serviço regular 
com assistente falando espanhol. Fim dos nossos 
serviços. Até uma próxima viagem!

A partir de 6.412$
Visitando:  Quioto / Hiroshima / Koyasan / Caminho de Kumano / Osaka / Kanazawa / Shirakawago / Takayama / Nagoya 

/ Hakone / Tóquio / Singapura

Caminho de Kumano, extensão a Singapura
14 e 16 Dias 11 9

Março 25, 27
Abril 01, 03, 08, 15, 22, 29  
Maio 06, 08, 13, 20, 22, 27
Junho 03, 10, 17, 24
Julho 01, 08

Agosto 05, 12, 19
Setembro 02, 09, 16, 23, 30
Outubro 07, 14, 21, 23, 28
Novembro 04, 11

2020

Saídas 2020
A OSAKA INTRODUÇÃO

É a nossa viagem mais completa ao Japão. Estamos incluindo visitas no Japão Urbano (Tó-
quio), cidade grande do Oriente. O Japão mais tradicional em Quioto e Nara, o Japão rural 
em Kanzawa, Shirakawago e Takayama, as paisagens do Monte Fuji de Hakone e a grande 
experiência do Japão mais autêntica: os dias de Koyasan e a Montanha Sagrada com os tem-
plos, a estadia com os monges no sukubo ou mosteiro e a estadia no Onsen, (Ryokan ou hotel 
tradicional com spa).
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Cidade Hotéis
Kyoto Kyoto Century Hotel 4*

Hiroshima Daiwa Roynet Hiroshima-Ekimae 4*

Koyasan Kumagaiji, Eko -in, Henjoko – in (habitación Japãoesa)

Kawayu Onsen Ryokan Fujiya, Midoriya (habitación Japãoesa) 4*

Osaka Sheraton Miyako Hotel Osaka 4*

Kanazawa Kanazawa Tokyu 4*

Takayama Hotel Associa Takayama Resort 4*/ Ryokan Hidatei Hanaougi / Ryokan Hoshokaku (habitación Japãoesa)

Tóquio Hotel Grand Nikko Tóquio Daiba 4* / Hyatt Regency Tóquio 4*

Singapura Parkroyal On Beach Road 4*

Hotéis previstos ou Similares

Notas Ex. Opcional Nikko$

-O meio de transporte a ser realizado depende do número de participantes.
-A data da temporada  alta as visitas ao  Lago Chuzenji e  A  Cascada de Kegon podem  ser substituídas segundo 
movimento 

Kanazawa

Rota de Kumano

• Traslados desde o aeroporto de Osaka até o em serviço regular com assistência falando em es-
panhol. Em alguns casos será necessário fazer de ônibus-taxi.

• Traslado desde o hotel de Tóquio até o aeroporto em serviço regular com assistência falando em 
espanhol. Em alguns casos não é direto.

• Acomodação nos hotéis indicados ou similares. 
• Café da manhã e refeições conforme indicadas no itinerário podendo ser no hotel ou em restau-

rantes locais. 
• Visitas, excursões e traslados em veículos climatizados, com guias locais falando espanhol. 
• Trem bala em classe turista segundo itinerário.
• Entrada as visitas mencionadas no itinerário.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.
Extensão Singapura

•  2 noites de hospedagem no hotel selecionado em apartamento standard.
• Regime acomodação com café da manhã 
• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto com motorista falando inglês (mínimo 2 passageiros).
• Visita da cidade com entrada ao Jardim Botânico de  Singapura  em serviço privado , com guia 

idioma espanhol (mínimo 2 passageiros).

O Tour incluiSI

• Gastos pessoais, bebidas, gorjetas , maleteiros, vistos, etc. 
• Visitas e excursões não mencionadas no itinerário.
• Vistos
Extensão a Singapura

• Gastos pessoais, bebidas, gorjetas, vistos etc. 
• Visitas e excursões não mencionadas no itinerário.
• Voo Tóquio - Singapura
• Taxas e combustível

O Tour não incluiNO

Rota de Kumano
• Mínimo 2 passageiros. 
• Consultar suplementos de Natal e Ano Novo. 
• Os ingressos para o Castelo de Himeji não podem ser reservados com antecedência, se não houver 

disponibilidade a visita será substituída pelo Castelo de Osaka (dia 8).
• As visitas do mini cruzeiro, teleférico e Monte Fuji dependem das condições meteorológicas. serão 

cancelados se as condições mínimas de segurança não forem cumpridas.
• No Shukubo de Koyasan (mosteiro), os quartos não têm banheiro / serviço privado. Jantar e café da 

manhã no chão com os monges.
• Para os voos de chegada e saída noturnos, haverá suplemento.
• Bagagem permitida 1 mala (23 kg) por pessoa. Malas serão movidas separadamente em Quioto / 

Hiroshima / Osaka / Tóquio. Os passageiros passarão sem as malas em Hiroshima, Hiroshima ,Koya-
san, Kawayu Onsen, Kanazawa e Takayama. Por favor, prepare uma mala de mão (no máximo 10 kg) 
para estas noites.

• Em Koyasan, o mosteiro de “Shukubo” é um local de oração. Os quartos não têm o conforto de um 
hotel e / ou ryokan. Por exemplo, as paredes dos quartos são portas de correr e o banheiro / chu-
veiro é compartilhado, então a privacidade não pode ser assegurada. Você dorme e come no piso 
de estilo japonês Tatami. Pode ser incompatível com pessoas com mobilidade reduzida.

• Caminharemos cerca de 4 km através do KUMANO KODO (ou do Kumano Way), a rota irmã do 
Caminho de Santiago na Espanha, Património Mundial pela UNESCO. (Este dia é necessário para 
preparar: roupas de mangas compridas e calçado adequado para caminhar, toalha, guarda-chuva 
ou capa de chuva). Caso o guia considere que alguém não pode fazer isso, ele irá esperar dentro 
do ônibus ou em Kumano Hongu Taisha.

• Podemos desfrutar do ONSEN (fontes termais) em Kawayu Onsen e Takayama.

Extensão Singapura
• Não pode viajar durante as seguintes  datas s (blackout): Evento Food Hotel Asia: 30 Mar - 02 Abr 

2020; Evento Lions Club International: 24-30 Jun 2020 ; Evento Singapura Formula  F1: 17-20 Set 
2020 ; Ano Novo : 30-31 Dez 2020

• Traslados entre as 22h30 – 07h00: suplemento USD 138 traslado
• Consultar suplementos para feiras, eventos especiais e festas locais

Notas Importantes

Preço por pessoa em $ USA em Apartamento Duplo Rota de Kumano

Saídas
Iti. MM835

Rota de Kumano
Duplo Sup. Indv.

Jun: 3 6.412 2.232

Jun: 10, 17, 24; Set 23 6.703 2.378

Jul: 1, 8, Ago: 19; Set: 2, 9, 16, 30 6.944 2.445

Abr: 15; Mai: 6, 8, 13, 20, 22, 27; Ago: 12; Out: 7, 14, 21, 23 7.400 2.512

Mar: 25, 27; Abr: 01, 03, 08, 22, 29; Ago: 5; Out: 28; Nov: 4, 11 7.721 2.579

$

Preço por pessoa em $ USA  em Apartamento Duplo Extensão a Singapura 

Temporada
Iti. MM836

Extensão Singapura 2 noites  Parkroyal On Beach Road 4*
Duplo Sup. Indv.

01 Abr 20 - 31 Mar 21 1.000 509

$

Japão

Takayama
1

Kanazawa 1

Hiroshima 2
Osaka

2
Quioto 2

Koyasan

1 Kawayu Onsen1Singapura 2

Tokio3

Pacote Plus 

Excursão opcional a Nara e Fushimi Inari de meio dia, desde Kyoto (Dia 3)
Preço por pessoa 201 $
Excursão opcional a Nikko com almoço desde Tóquio (Dia 13))
Preço por pessoa 469 $

Suplemento Voos Regionais 
(sujeito a modificações) $$

Voo Tokio - Singapura 1028 $ netos
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Dia 1º (Ter): Bangkok (Tailândia)
Chegada a  Bangkok e traslado  ao hotel.  Resto 
do dia libre.  Acomodação no hotel.  

Dia 2º (Qua): Bangkok
Café da manhã . Por volta das 08:00 horas, pas-
seio para visita  aos três templos  mais impor-
tantes da cidade: o Wat Trimitr, no subúrbios de 
Chinatown, que abriga o o maior Buda de ouro 
maciço do mundo, o Wat Pho, Templo mais an-
tigo de Banguecoque, dentro vamos encontrar 
a magnífica estátua de Buda reclinação, bem 
como a primeira escola de medicina tradicional  
e de  massagem tailandesa, considerada tam-
bém a primeira universidade da  Tailândia; e o 
Grande Palácio, o mais emblemático da Tailân-
dia e cuja sua grandeza deixa oprimido. Após a 
visita dos Templos, será capaz de comprar alguns 
artesanato e produtos e produtos locais. NOTA: 
Roupas adequadas será necessária para visitar 
palácios e templos. Não é  permitido a entrada 
com shorts, minissaias, calças, camisas sem man-
gas ou sandálias. Tarde livre para desfrutar da 
cidade por sua conta . Acomodação no hotel.  

Dia 3º (Qui): Bangkok
Café da manhã . Dia libre  para desfrutar  da ci-
dade  por sua conta ou realizar alguns  passeios 
opcionais.

Dia 4º (Sex): Bangkok / Siem Reap
Café da manhã .  Na hora indicada traslado ao 
aeroporto  de Bangkok para embarque com des-

tino  a Siem Reap. Chegada   e traslado ao hotel 
em a Siem Reap (voo no incluído). Almoço. Pela 
tarde  introdução a história da região  com uma  
visita guiada ao  Museu Nacional de Angkor, em 
seguida vista ao atelier  “Centro dos Artesões de 
Angkor”. Acomodação no hotel.  

Dia 5º (Sab): Siem Reap
Café da manhã. Visita a  grande cidade de 
Angkor Thom, partindo para a porta sul do 
complexo, com suas impressionantes estátuas 
representando o movimento do oceano, o tem-
plo de Bayon, único por suas 54 torres decoradas 
com 200 rostos sorridentes de Avolokitesvara, os 
Phimeanakas, os terraços do rei leproso e os ele-
fantes e Ta Prohm. Almoço. Na parte da tarde, 
Saida para visita  de Tuk-Tuk para visitar Angkor 
Wat e o Templo Pre Rup, o templo da montanha. 
Acomodação no hotel  

Dia 6º (Dom): Siem Reap
Café da  manhã. Visita do lago Tonle Sap  nave-
gando em  barco até Chong Kneas ( dependo o 
nível  da  água pode ter alteração ) Almoço. Pela 
tarde visita dos  templos de Roluos e passeio em 
carro  de boi . Acomodação no hotel

Dia 7º (Seg): Siem Reap / Hanói
Café da manhã. Manhã  libre até na hora indi-
cada  para traslado (sem guia) ao  aeroporto para 
embarque a Hanói . (Voo não incluído). A che-
gada no aeroporto de  Hanói, traslado ao hotel 
e acomodação.  

Dia 8º (Ter): Hanói
Café da manhã . Visita da cidade: Mausoléu de 
Ho Chi Minh (externo), casa de Ho Chi Minh, Pa-
gode de Pilar único, Pagodes Tran Quoc e Quan 
Thanh e o Templo da Literatura. Almoço, visita 
a Pagode  Ngoc Son e paseio a pé pelo bairro 
Antigo de Hanói. Espetáculo tradicional de ma-
rionetes sobre a água. Acomodação no hotel.

Dia 9º (Qua): Hanói / Cruzeiro em Ha-
long
Pensão completa. Saída pela estrada  em direção 
a Baia  de Halong. Chegada  a Halong e  cruzeiro  
com  atividades. Noite a bordo.

Tóquio

Dia 10º (Qui): Halong / Hanói / Hoi An
Brunch. E desembarque para  regresso ao porto 
da cidade  de Halong será serviço um “Brunch”. 
Traslado até aeroporto de Hanói  para embar-
que com destino (voo no incluído) com  destino 
Danang. Chegada e traslado até  Hoi An. Jantar. 
Acomodação no hotel.

Dia 11º (Sex): Hoi An
Café da manhã . Visita pela cidade de Hoi 
An,  conhecendo  o  centro histórico, a  
Ponte Coberta Japonesa e  o colorido do 
mercado. Almoço. Tarde livre. Acomodação 
no hotel.

A partir de 3.257$
Visitando:  Bangkok / Siem Reap / Hanói / Halong / Hoi An/Hue / Ho Chi Minh / Delta de Mekong / Tóquio

Grande Combinado  do Oriente  
Bangkok, Camboja, Vietnã , Japão
18 Dias

14

11

INTRODUÇÃO

Grande viagem para admirar e se envolver em conhecer o mais atraente do Oriente. Começamos com a movimentada cidade de Bangkok com seus templos e mercados. Em Siem Reap, 
vamos visitar a grande herança do reino Khemer no Camboja, visitando os Templos de Angkhor ao lado da cidade do lago de Tonle Sap. Vamos visitar o Vietnã de Norte a Sul e aproveitar ao 
máximo todos os marcos orientais a bordo de um junco  através da baia de Halong. E acabamos na cidade mais cosmopolita de toda a Ásia: Tóquio, com seus edifícios e seu senso urbano 
ao lado do seus Templos. Uma viagem espetacular!

Terças-Feiras (01 Maio 2020 – 02 Março 2021)

Saídas 2020 / 2021
A BANGKOK : TERÇAS -FEIRAS



43China e Japão

Cidade Categoria B Categoria A

Bangkok AETAS Lumpini 5* AETAS Lumpini 5*

Siem Reap Lotus Blanc Resort 4* Sokha Angkor 5*

Hanoi La Belle Vie 4* Pan Pacific 5*

Halong Indochina Sails Junco (cabina superior) Indochina Sails Junco (cabina superior)

Hoi An Hoi An Central Boutique 4* Allegro 5*

Hue Eldora 4* Indochine Palace 5*

Ho Chi Minh Paragon 4* Grand Saigon 5*

Tokio New Otani Tóquio, Garden Tower 5* New Otani Tóquio, Garden Tower 5*

Hotéis previstos ou Similares

• Traslado aeroporto-hotel-aeroporto com ar condicionado .
• Transporte em veículos com ar-condicionado com guias locais falando espanhol.
• Assistência idioma espanhol  no aeroporto de  chegada em Tóquio  para traslado no “ Airport 

Limousine Bus” ou taxi (sem assistência a bordo).No  traslado de saída não tem assistência.
• Acomodação nos hotéis indicados ou similares. 
• Café da manhã e refeições conforme indicadas no itinerário podendo ser no hotel ou em restau-

rantes locais.
• Serviço de guia idioma espanhol em tour regular 
• Entrada as visitas mencionadas no itinerário.
• Imposto locais e  taxas de serviço. 
• Seguro de Assistência Mapaplus.

O Tour incluiSI

Dia 12º (Sab): Hoi An / Hue
Café da manhã. Traslado a Hue, passando  pelo  
passo Hai Van e  pela praia a de Lang Co. Visita 
da Cidade Imperial e do mercado Dong Ba. Tour  
de bike pela cidade histórica  até lago  Tinh Tam. 
Jantar e Acomodação  no hotel.

Dia 13º (Dom): Hue / Ho Chi Minh
Café Desayuno. Saida para realizarnos um pas-
seio de  barco pelo  Rio dos Perfumes para visitar 
a Pagode Thien Mu. Visita dos  mausoléus   dos 
s imperadores Tu Duc  e  Khai Dinh. Almoço . 
Traslado ao   aeroporto  para  embarcar em voo 
com destino   Ho Chi Minh (voo não  incluído). 
Chegada e traslado ao hotel e acomodação.

Dia 14º (Seg): Ho Chi Minh / Delta del 
Mekong
Café da manhã. Traslado a My Tho, para realiza-
mos um passeio de  barco passando pelas ilhas 
do Dragão,  do Unicórnio, da Tartaruga do Fénix  
no rio Tien. Visita nas fábricas de doce locais, 
paseio em  Xe Ngua (transporte local) para con-
hecer  as plantações de   coco com  parada para 
provar as frutas e  paseio  em lancha. Almoço . 
regresso  a  cidade Ho Chi Minh. Visita panorâ-
mica pela cidade. Acomodação no hotel.

Dia 15º (Ter): Ho Chi Minh / Tóquio
Café da manhã . Na  hora indicada traslado ao ae-

roporto para embarcar em voo com  destino  Tó-
quio  (voo não  incluído). Chegada  a Tóquio depois 
dos tramites de imigração  e aduana, assistência 
idioma espanhol, que ajudará a  encontrar  “Airport 
Limousine Bus”  (Serviço  regular compartilhado) 
para traslado ao hotel. Acomodação no hotel. 

Dia 16º (Qua): Tóquio
Café da manhã. Visita panorâmica de Tóquio de 
meio dia com guia idioma espanhol, que inclui o 
Santuário Xintoísta de Meiji, dedicado ao ex-em-
pregador Mutsuhito, a Praça do Palácio Imperial 
(externo), o Templo Senso-Ji e a rua comercial 
Nakamise com fileiras de lojas de souvenirs aca-
bando no bairro de Ginza. Regresso ao hotel por 
conta própria. Tarde livre. Acomodação no hotel.

Dia 17º (Qui): Toquio
Café da manhã. Dia livre a sua disposição para 
seguir conhecendo a cidade ou fazer algumas 
excursões opcionais ,recomendamos  o Parque 
Nacional de Hakone ou  Nikko. Consultar dias 
de saída . Acomodação no hotel.  

Dia 18º (Sex): Tokio
Café da manhã. No horário combinado, traslado 
ao aeroporto para embarcar em voo de retorno. 
Fim dos nossos serviços. Até uma próxima via-
gem! NOTA: O itinerário do cruzeiro está sujeito 
a alterações sem aviso prévio.

• Gastos pessoais, bebidas, gorjetas, maleteiros, vistos, seguro, lavanderias, assim como chamadas 
telefônicas. 

• Visitas e excursões não mencionadas no itinerário
• Pagamento de camera de video nos templos.
• Voos 
• Vistos 

O Tour não incluiNO

• Mínimo 2 passageiros. 
• Horário de entrada / saídas dos hotéis são : 14h00 e 12h00  respectivamente.
• Consultar suplementos de Natal e Ano Novo. 
• Siem Reap: para passageiros com  voo  de chegada  depois das 13h00, não é possivel realizar  o 

tour da tarde (não reembolsável ), É oferecido um Jantar em  vez do almoço sem custo adicional.
• Tóquio:  Se o  aeroporto de chegada  for  Haneda (HND), se aplica um  suplemento de 75$ por 

passageiro.

Notas Importantes

Preço por pessoa em $ USA  em Apartamento Duplo

Temporada
Iti. MM837

Categoria B Categoria A
Duble Sup. Indv. Duble Sup. Indv.

01 Abr - 30 Abr; 01 Out - 30 Nov 3.411 1.722 3.778 2.100

01 Mai - 30 Set 3.257 1.651 3.515 1.915

01 Dez 20 - 31 Mar 21 3.429 1.722 3.794 2.100

$

Suplemento Voos Regionais 
(sujeito a modificações) $$

Voo Bangkok / Siem Reap 264 $ NETO por pessoa
Voo Siem Reap / Hanoi 188 $ NETO por pessoa
Voo Hanoi / Danang 130 $ NETO por pessoa
Voo Hue / Ho Chi Minh 130 $ NETO por pessoa
Voo Ho Chi Minh-Toquio 600 $ NETO por pessoa

Tour opcional

Hakone con almoço   301 $
Tour Nikko con almoço   402 $

CHINA

Hong Kong3

Kyoto 2

Tokio
3
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Siem Riep
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África
Quênia

• CLIMA
O Quênia conta com condições climáticas geralmente boas durante todo o ano. Em 
locais com maior ou menor altitude como as zonas costeiras, a pouca variação de 
clima, com exceção das estações de chuvas entre março e maio. As temperaturas são 
homogêneas ao longo do ano e na região equatorial
pode apresentar temperaturas entre 20º e 30ºC.

• MOEDA LOCAL
A moeda do Quênia é o chelin Quêniata (KES), que se divide entre 100 centavos. A 
papel moeda de 20, 50, 100, 200, 500 e 1.000 KES e moedas de 1, 5, 10, 20 e 40 KES 
é mais fácil trocar dinheiro nos bancos ou casas de câmbio. Em muitos restaurantes, 
hotéis e principais comércios aceita-se os principais cartões de crédito.

• ELETRICIDADE
No Quênia a voltagem é 240V. A frequência é 50Hz.

•  POPULAÇÃO
O Quênia é um país de grande diversidade étnica e a população é de aproximada-
mente 41 milhões de pessoas.

• IDIOMA
Os idiomas oficiais o swahili e o inglês. A população das grandes cidades fala inglês e 
apenas em algumas zonas rurais falam somente o swahili. Com certeza o Quênia é um 
país turístico e estão bastante acostumados a tratar com estrangeiros.

• COMPRAS
No Quênia pode-se adquirir uma grande variedade de objetos entre os quais madeira 
talhada, figuras de barro e artesanato em geral. Pechinchar é uma atividade habitual, 
seja para pagar o táxi ou comprar uma recordação. O comércio abre de 8:30 à 20:30 de 
segunda à sábado e aos domingos das 10 às 20h.

• GEOGRAFIA
O Quênia está localizado na parte oriental do continente africano, muito próxima do 
local conhecido como o Corno da África. Seus 582.646Km2 se estendem por ambos 
lados da linha equatorial. Faz fronteira ao norte com a Etiópia e Sudão a leste com a 
Somália e Oceano Índico, ao oeste com Uganda e Lago Vitória e ao sul com a Tanzânia.

• GASTRONOMIA
A gastronomia do Quênia tem como especialidade a carne no interior e o peixe nas 
zonas costeiras. A refeição típica abundante em especiarias é uma combinação de 
pratos árabes e asiáticos.

África do Sul
• CLIMA
África do Sul goza de um clima temperado comparado a muitos países africanos e sem 
dúvidas é um magnífico destino em qualquer época do ano. No entanto, dependendo do 
que você pretende fazer, vale a pena conhecer  sobre as estações do ano.. O inverno (junho 
à setembro) é mais frio, seco e ideal para atividades ao ar livre. Ao ter vegetação menos 
frondosa, os animais se reúnem perto dos rios e outras fontes permanentes de água, de 
forma que é também a melhor época para ver a fauna. O verão (finais de novembro à 
março) é chuvoso e nublado o clima é muito semelhante ao da região sudeste do Brasil.

• MOEDA LOCAL
A unidade monetária é o Rand (ZAR), dividido em 100 centavos. A papel moeda de R10, 
R20, R100, R200, as moedas são de, 20c, 50c, R1, R2, R3. Moeda estrangeira não é aceita 
na África do Sul. Todos os bancos e aeroportos internacionais tem casas de câmbio assim 
como nos hotéis. Cartões de crédito VISA, MasterCard e Amex são aceitos na maioria 
de lojas e restaurantes.

• ELETRICIDADE
A voltagem é 220V/50Hz. As tomadas são de 3 furos redondos. A maioria dos hotéis 
dispõe de adaptadora disposição.

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

• IDIOMA
A África do Sul tem 11 idiomas oficiais: zulu, xhosa, afrikaans, pedi, inglês, tswana, sotho, 
tsonga, swati, venda e ndebele. O idioma inglês é o segundo para a maioria da população.

• COMPRAS
Este país é uma maravilha para compras de joias, peles, arte, artesanato, vinhos, etc. A vida 
comercial está concentrada nos shoppings centers. O horário comercial em geral é de 9 à 17h.

• GEOGRAFIA
Com uma superfície de 1.219.080km², a República Sul Africana se localiza no extremo sul 
do continente africano. Faz limite com Namibia ao Noroeste; ao norte com Botsuana e 
ao leste com Zimbabue, Mozambique e Suazilândia. O país é rodeado por dois oceanos, 
Atlântico e Índico. Sua costa tem cerca de 3 mil quilômetros.

• GASTRONOMÍA
A uma grande variedade de refeições, devido a diversidade de culturas que impõe var-
iados hábitos alimentares e gosto culinário. Comer na África do
Sul é barato.

Tanzânia
• CLIMA
Encontramos sempre um clima primaveril. O clima da capital é mais temperado que no 
resto do país. Na costa é úmido e quente. As temperaturas mínimas oscilam entre 10 e 
15ºC e as máximas entre 22 e 28ºC. As precipitações variam entre 20mm de julho (mês 
mais seco) até 200mm em abril (o mais chuvoso). Existem duas estações de chuva: de 
março a princípios de maio e outubro ao fim  de novembro.

• MOEDA LOCAL
A moeda oficial é o chelín. Pode-se fazer câmbio no Banco Nacional, aberto ao público. 
Também pode-se fazer câmbio em dinheiro nos hotéis. Não esqueça de pedir o com-
provante já que poderá ser exigido na saída do país.

• ELETRICIDADE
Na Tanzânia a voltagem é 230V, a frequência é 50Hz.

• POPULAÇÃO
Tanzânia terminou 2015 com uma população de 53.470.420 habitantes. A população 
feminina é maioria.

• IDIOMA
O idioma oficial é o swahili e o inglês.

• COMPRAS
Os objetos preferidos pelos visitantes são trabalhos em madeira,   e os tecidos conhe-
cidos como batiks. Pode-se encontrar mantas de grande beleza e colorido assim como 
roupa muito cômoda e chamativa.

• GEOGRAFIA
A Tanzânia está formada por um estado continental de Tanganica e tem uma superfície 
total de 939.470Km2 . O país se limita ao norte com Quênia e Uganda, ao oeste com 
Ruanda, Burundi e Congo e ao sul com Zâmbia, Malawi e Moçambique e ao leste com 
Oceano Índico.

• GASTRONOMIA
Se caracteriza por carne no interior e peixe na zona costeira. A preparação dos pratos é 
bastante elaborada, porém a frescura das matérias primas é evidente. A muita manga, 
papaia, coco, maçã e batata. As frutas também são muitas utilizados com acompanha-
mento  nos pratos com carne e peixes  
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A partir de 4.645$
8 Dias
Visitando:  Nairobi, Arusha, Lago Eyasi, Cráter de Ngorongoro, Serengeti e Maasai Mara.

Quênia e Tanzânia

• Traslados aeroporto/ hotel/ aeroporto.
• Acomodação nos hotéis indicados ou similares.
• Pensão completa em hotéis / lodge especi-

ficado durante o safari e café da manhã em 
Arusha

• Ingressos nos parques nacionais.
• Transporte durante o safari em Land Cruiser 

4x4 de 7 lugares, no Quênia e na Tanzânia, com 
guia / motorista idioma espanhol. (uso não 
exclusivo; janela garantida. Se a saída consiste 
em mais de um veículo, o guia irá trocar de 
carro durante o passeio, entre 2 no Quênia e 3 
na Tanzânia)

• Traslado de Nairóbi para Arusha de micro-ôni-
bus.

• Visite as tribos Hadzabe e Datoga no lago 
Eyasi.

• Safari a pé no dia da chegada em Massai Mara.
• Chapéus de safari + etiquetas de bagagem.
• Água mineral nos veículos, durante o safari e 

garrafas de alumínio
• Seguro de evacuação Flying Doctor.
• Seguro de Assistência Mapaplus.

O Tour incluiSI

• Bebidas e outras refeições não mencionadas.
• Gastos pessoais, como bebidas, gorjetas, 

telefone ou serviços de lavanderia.
• Tudo que não estiver descrito como incluído 

no preço incluí.
• Vistos

O Tour não incluiNO

2020 / 2021
Todas as segunda-feira Março 2020 
a Março 2021

Saídas 2020 / 2021
A NAIROBI: SEGUNDAS-FEIRAS  

Dia 1º (Seg): Nairóbi - Arusha
Chegada em voo (antes das 14h), assistência e 
saída com destino a Arusha via Namanga locali-
zada na fronteira do Quênia / Tanzânia. Procedi-
mentos de fronteira e continuação para o hotel 
em Arusha. Acomodação no hotel.

Dia 2º (Ter): Arusha - Lago Eyasi
Pensão completa. Saída com destino ao Lago 
Eyasi, onde teremos a oportunidade de visitar 
dois das tribos mais antigas da África, o Had-
zabe e Datoga. Volto para o hotel. Acomodação 
no hotel.

Dia 3º (Qua): Cratera Ngorongoro 
Pensão completa. Saída pela estrada para Ngo-
rongoro. Chegada ao Lodge para o almoço e 
logo enseguida saída para um safari de Meio dia 
dentro da Cratera Ngorongoro, a maior caldeira 
vulcânica do mundo, e onde podemos encontrar 
uma grande diversidade de espécies animais. 
Retorno ao Lodge no final da tarde. Acomo-
dação no lodge.

Dia 4º (Qui): Cratera Ngorongoro – Se-
rengeti
Pensão completa. Saída com destino ao Parque 
Nacional de Serengeti. Chegada e almoço no 
Lodge. À tarde, saída para realizar um Safari no 
Parque Nacional Serengeti. Acomodação no 
lodge

Dia 5º (Sex): Serengeti
Pensão completa. Saída para realizar um safari 
de 4x4 na área de Seronera, onde o rio do 
mesmo nome garante reservas de água sufi-
cientes para manter uma grande população de 

animais. Continuaremos com o nosso safari a 
caminho do Área Grumeti. À tarde, partida do 
safari na região de Grumeti no Parque Nacional 
da Serengeti. Acomodação no lodge

Dia 6º (Sab): Serengeti -Sirari – Isebania 
- Maasai Mara
Café da manhã no Lodge e saída pela rodovia 
para a fronteira de Isebania. Depois de comple-
tar a papelada de imigração, vamos trocar de 
veículo e entraremos no Quênia com motorista/
guia falando espanhol. Chegada ao lodge para 
o almoço. À tarde, partiremos para um safari 
na Área de Conservação Maasai Mara, tendo a 
oportunidade de caminhar em uma das regiões 
mais espetaculares da África. Alojamento no 
lodge.

Dia 7º (Dom): Maasai Mara
Pensão completa. Durante este dia, desfruta-

Cidade Categoria

Arusha Kibo Palace 4*

Lago Eyasi Lake Eyasi Safari Lodge 4*

Ngorongoro Ngorongoro Sopa Lodge 4*

Serengeti Serengeti Sopa Lodge 4*

Maasai Mara Kilima Camp 4*

Hotéis previstos ou Similares

8 12

INTRODUÇÃO

O Quênia e a Tanzânia são os maiores expoentes do mundo dos safáris. Nesta viagem ofere-
cemos a possibilidade de fazer safaris através dos mais emblemáticos Parques Nacionais da 
África. Descobriremos paisagens espetaculares como: a cratera de Ngorongoro, Serengeti, 
Maasai Mara e Lago Eyasi onde conheceremos duas  das tribos mais antigas da África.

• Mínimo 2 passageiros
• Consultar suplemento Semana Santa e Natal.
• A ordem das visitas poderá sofrer alterações no 

destino, mantendo-se íntegro o programa.
• No dia da chegada a Massai Mara será feito um 

safari a pé seguido de um coquetel no pôr do 
sol (bebidas não incluídas), se o clima permitir, 
no lugar de um safári de carro.

• O preço do pacote sempre que seja compar-
tilhada a estadia entre duas temporadas será 
reconfirmado o preço com seu suplemento

• Viagem sujeita a condições especiais de 
contrato e cancelamento, consulte condições 
gerais

Notas Importantes

remos de um Safari 4x4 acompanhado por um 
motorista/guia que fala espanhol na Reserva 
Nacional de Masai Mara, famoso por hospe-
dar o maior número de mamíferos da África, 
em especial as grandes populações de leões, 
chitas, Zebras, gazelas e gnus. Teremos a 
oportunidade de procurar os “Big Five” (Leão, 
Leopardo, Elefante, Rinoceronte e Búfalo). O 
acampamento está localizado no topo da Es-
carpa Síria, o que nos permite contemplar da 
altura as famosas planícies e o rio Mara. Aco-
modação no lodge

Dia 8º (Seg): Maasai Mara / Nairobi
Após o café da manhã, saída com destino a 
Nairobi. Chegada ao meio-dia (almoço não 
incluído). No horário programado, traslado ao 
aeroporto para pegar seu voo de volta. Fim dos 
nossos serviços (Observação: voo dever ser re-
servado depois das 17h00).

Quênia e Tanzânia 
Preço por pessoa em $ USA  em Apartamento Duplo
Temporada

Iti. MM838
Categoria Única

Duplo Supl Indiv
01/03 - 31/03 5.035 1.180
01/04 - 31/05 4.645 940
01/06 -31/08 5.330 1.169
01/09 - 31/10 5.265 1.205
01/11 - 15/12 4.955 1.150
01/01 - 31/03 5.270 1.215

$

KENIA

TANZANIA

Maasai Mara
2

Arusha1

Nairobi

2

Serengeti 2

Cráter de 
Ngorongoro 1

Cráter de Ngorongoro

Lago Eyasi
1

¡N
OVO!
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Quênia em Essência  A partir de 1.975 $
6 e 9 Dias  
Visitando:  Nairobi, Mt. Aberdares/ Mt. Kenia, Lago Nakuru, Maasai Mara, Entebbe (Uganda) e P. N. de Bwindi

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação  nos hotéis indicados ou simi-

lares.
• Pensão completa  em Hotéis / lodges especi-

ficados durante o safari e café da manhã em 
Nairóbi.

• Entradas nos Parques.
• Transporte em micro-ônibus  durante o safari 

com  janelas garantidas ( uso não exclusivo - 
ocupação máxima de  7 pessoas por veículos )

• Guia Motorista de idioma espanhol  (Se a saída  
consiste em mais de dois veículos, o guia irá 
trocar de carro durante o passeio) 

• Chapéus  de safari + etiquetas para bagagem 
• Água mineral nos veículos, durante o safari em 

garrafas de alumínio.
• Seguro de evacuação Flying Doctor.
• Seguro de Assistência Mapaplus.
• Extensão Safari Gorilas:
• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Transporte em veículos  4x4 safari land Cruiser 

com motorista de idioma inglês.
• Acomodação em hotéis indicados ou  similares.
• Regime alimentação conforme informado no 

itinerário 
• Água mineral  nos veículos 

O Tour incluiSI

• Bebidas e outras  refeição não mencionada 
• Gastos pessoais como gorjetas. Telefone  ou 

serviços de lavanderia. 
• teléfono o servicios de lavandería.
• Tudo  que não estiver descrito como incluído 

no preço  inclui
• Autorização para ver os Gorilas.  
• Vistos 

O Tour não incluiNO

Saídas 2020 / 2021
A NAIROBI: TERÇAS E QUARTAS-FEIRAS 

2020 / 2021
Categoria A e B: TERÇAS-FEIRAS E 
QUARTAS-FEIRAS e DOMINGOS  (Do-
mingos Categoria A de 1 de  maio a 
31 de outubro). Extensão  a Uganda: 
Diárias

Dia 1º (Ter / Qua): Nairóbi
Chegada no aeroporto de Nairóbi  assistência 
e traslado ao  hotel. (As habitações estarão  
disponíveis a partir  do meio dia). Tarde libre . 
Acomodação no hotel.

Dia 2º (Qua / Qui): Nairóbi / Montes 
Aberdares ou  Área Monte Quênia
Pensão completa. Saída em direção  a Montes 
Aberdares ou Monte Quênia . Almoço no hotel  
e traslado a nosso hotel. e durante o período da 
tarde dedicado para contemplar a vasta vida sel-
vagem desta reserva e seus hábitos, ao redor do 
logde. Acomodação no lodge

Dia 3º (Qui/Sex): Montes Aberdares ou  
Monte Quênia  / Lago Nakuru
Pensão completa. Saída  com destino ao Parque 
Nacional do Lago Nakuru, famoso pela grande 
concentração de flamingos e um dos maiores 
santuários de rinocerontes. À tarde, saída para 
um safári fotográfico a fim de buscar os grandes 
animais desta reserva. Acomodação no lodge.

Dia 4º (Sex/Sab): Lago Nakuru / Maasai Mara
Pensão completa. Saída em direção a Reserva 
de Masai Mara. famosa pela sua rica fauna, atrai 
inúmeras espécies de animais onde se destacam 
os célebres leões, chitas, zebras, as colônias de 
hipopótamos e a grande concentração de fla-
mingos. Teremos a oportunidade de procurar  
os “Cinco Grandes” (Leão, Leopardo, Elefante, 
rinoceronte e búfalo).  A tarde Safári fotográfico. 
Acomodação no lodge.

Dia 5º (Sab/Dom): Maasai Mara
Pensão completa. Dia dedicado ao safari foto-
gráfico  com saídas pela manhã e pela tarde. 
Alojamento no lodge. Reserva Nacional Maasai 
Mara, mundialmente conhecido pela Grande 
Migração, principalmente dos gnus que oco-

rre anualmente, faz fronteira com o importante 
Parque Nacional da Tanzânia, o Serengeti, que 
é essencial para a continuação desse ecossis-
tema, Serengeti-Mara. Maasai Mara também 
ficou muito conhecido quando retratado através 
do livro de Karen Blixen, Out of África, e pos-
teriormente tornou-se um filme (título no Bra-
sil – “Entre dois Amores”) estrelado por Meryl 
Streep e Robert Redford, produzido e dirigido 
por Sydney Pollack.

Dia 6º (Dom/Seg): Maasai Mara / Nairobi
Café da manhã no lodge e em horário deter-
minado, saída com destino a Nairóbi. Chegada 
por volta do meio dia. Almoço em restaurante 
Carnívoro, e na hora programado  traslado ao 
aeroporto para embarque de  voo de regresso. 
(Nota:O voo internacional deve ser após18h00). 
Fim dos nossos serviços.

Opção Extensão a Uganda

Dia 6º: Maasai Mara / Nairóbi
Café da manhã no lodge e em horário deter-
minado, saída com destino a Nairobi. Chegada 
por volta do meio dia. Almoço em restaurante 
Carnívoro, e na hora programado  traslado ao 
aeroporto para embarque  a Entebbe. (Nota: 
Voo não incluído  - voo deve ser após18h00).  
Chegada no aeroporto de Entebbe,  assistência 
e traslado ao hotel. Acomodação no hotel. 

Dia 7º: Entebbe - Parque Nacional Bos-
que de Bwindi (Uganda)
Pensão completa. Bem cedo , partida até En-
tebbe em direção ao sul, até chegar ao parque 
Nacional de Bwindi. Vamos fazer uma parada no 
Equador e mais tarde vamos almoçar em Mba-
rara a capital da região de Ankole. A paisagem 
é a típica acácia savana, próximo das colinas, 
onde os ganadeiros criam gado ankole watusi, 

Cidade Categoria B Categoria A

Nairobi Intercontinental  4* / Park Inn 4* / Tama-
rind Tree 4* / Southern 4* Sun Myfair 4*

Intercontinental 4* / The Stanley 4* / 
Movenpick 4*

Mt. Aberdares/ 
Mt. Kenia The Ark 4* / Mount Serena Lodge 4* Treetops Lodge 4* Sup. / 

The Ark 4* Sup.

Lago Nakuru Lake Nakuru Sopa Lodge 4* / 
Lake Nakuru Lodge 4*

Sarova Lion Hill 4* Sup. / 
Lake Nakuru Sopa Lodge 4* Sup.

Maasai Mara Mara Sopa Lodge 4* / Mara Leisure 4* /
Azure Mara Haven 4*

Sarova Mara 4* Sup. / 
Ashnil Mara 4* Sup.  / Kandili 4* Sup. 

Entebbe 2Friends Beach hotel Pineapple Guest House 4*

P. N Bwindi Ichumbi Gorilla Lodge 4* / 
Bakiga Lodge 4* / Gorilla Valley Lodge 4*

Bwindi Engagi Lodge 4* Sup./ 
Gorilla Safari lodge 4* Sup.

Hotéis previstos ou Similares

Lago Nakuru
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INTRODUÇÃO
Viaje para visitar as extensas savanas espalhadas pelo território do Quênia  com imensos manadas  de animais 
selvagens que predominam este grande país, berço dos grandes safáris africanos. Vamos conhecer a movimentada 
cidade do Nairóbi  a capital do Quênia, é uma das maiores cidades e mais influentes da África. A terra de Maasai 
Mara, um lugar migratório de herbívoros onde ocorre  as melhores cenas onde pode as registrar as melhores fotos. 
Quênia é um  país  perfeito para atender a chamada a natureza. Teremos também a oportunidade de fazer uma ex-
tensão para admirar o Gorilas em  P.N. Bwindi em  Uganda. O complemento perfeito para um grande safári na África

• Mínimo 2 passageiros
• Consultar suplemento Semana Santa e Natal.
• A ordem das visitas poderá sofrer alterações no 

destino, mantendo-se íntegro o programa.
• Incluído veículo  4x4 durante o safari em Quê-

nia  para saídas quartas-feiras, o restante em 
micro-ônibus.

• As autorizações para visita  dos  gorilas é  pes-
soal  intransferível uma vez  reserva efeituada,  
no caso de cancelamento não é  reembolsável. 

• Autorização para visita dos gorilas é obrigatório 
e não está incluído : preço neto até junho: 670 $, 
a partir de 1 julho de: 780$

• Suplemento opcional traslado em avião de P.N 
de Bwindi a Entebbe 523 $.

• Voo Nairóbi – Entebbe e vice versa (no incluído) 
a partir das 18h00.

• O preço do pacote sempre que seja compar-
tilhada a estadia entre duas temporadas será 
reconfirmado o preço com seu suplemento

Notas Importantes

Suplemento voos internos (sujeito a alterações) $$

Nairobi / Entebbe / Nairobi (Extensión Safari Gorilas)  230 $ netos

famoso bovino caracterizado pelo o seu chifre 
longo. A viagem é longa aproximadamente 8 
horas. Acomodação no lodge. (NOTA: A via-
gem deste percuso é variável, dependendo 
das condições das estradas e da localização 
das autorizações gorila. A localização exata do 
safari dos gorilas depende da disponibilidade 
de licenças).

Dia 8º : Safari dos Gorilas das montanhas 
Pensão  completa.  Logo cedo , saída para a 
trilha principal do parque antes entrar no san-
tuário do gorila. A atividade de o acompanha-
mento começa às 8h.  Deve estar  com calçados  
de trekking e apropriados, mochila, água, lanche, 
câmera, repelentes de insetos, capa de chuva e 
um suéter leve.  A atividade  nesta área é bas-
tante desgastante e exige que o cliente esteja 
em boa forma física.  Caso não tenha certeza de 
suas condições para esta atividade é possível  
contratar um ajudante para acompanhá-lo du-
rante o passeio ( o pagamento deve ser efetuado 
diretamente ao profissional contratado). É impre-
visível  o  tempo  de duração do  passeio devido 
a espera para  encontrar os gorilas, pois estão 
livremente na floresta. No entanto quando  en-
contrar, está autorizado a uma hora para obser-
vá-lo  e fotografar uma experiência gratificante 
e inesquecível.  Regresso  para a acomodação. 
Acomodação no lodge.

Dia 9º: Parque Nacional de Bwindi / En-
tebbe -Nairobi
Café da manhã, transfer de volta para Entebbe 
para embarque no voo para Nairobi (Voo não 
incluído - voo deve  ser após as 18h00) para ser 
possivel   o embarque no voo de regresso. (Nota: 
A viagem é de aproximadamente 8 horas, por 
estrada  pavimentadas.). Fim dos nossos ser-
viços.

Quênia em Essência
Preço por pessoa em $ USA  em Apartamento Duplo

Temporada
Iti. MM839

Categoria B Categoria A
Duplo Supl Indiv Duplo Supl Indiv

01/03 -31/03 2.185 435 2.275 490
01/04 - 15/06 1.975 175 2.015 55
16/06 - 30/06 1.975 175 2.260 470
01/07 - 15/07 2.450 490 2.380 540
16/07 - 15/09 2.450 490 2.945 940
16/09 - 31/10 2.450 490 2.380 540
01/11 - 15/12 2.165 425 2.180 240
01/01 - 31/03 2.295 455 4.640 485

Supl. Extensão Safari Gorilas
Preço por pessoa em $ USA  em Apartamento Duplo

Temporada
Iti. MM840

Categoria B Categoria A
Duplo Supl Indiv Duplo Supl Indiv

01/03 - 26/06 1.535 825 1.860 895
01/07 - 15/12 1.360 825 1.690 895
01/01 - 31/03 1.610 860 1.945 940

$$

KENIA

TANZANIA
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47África*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais

A partir de 3.565$
9 Dias
Visitando: Entebbe, P. N de Murchison, Fort Portal, Lago Alberto, P. N Kibale, P. N Queen Elizabeth e P. Bwindi

Uganda: Lagos do Rift

• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
• Acomodação  nos hotéis indicados ou simi-

lares.
• Pensão completa  durante todo o itinerário e 

acomodação e café da manhã em Entebbe.
• Transporte em veículos  4x4 safari land Cruiser 

com motorista de idioma inglês e guia idioma 
espanhol (máximo 6 pessoas por veículo)

• Entradas nos Parques mencionados no itine-
rário.

• Passeio em barco compartido em Murchison 
Falls e o  canal Kazinga

• Agua mineral durante a viaje.
• Seguro de Assistência Mapaplus.

O Tour incluiSI

• Bebidas e outras refeições não mencionadas
• Gastos pessoais como bebidas , gorjetas , bar, 

telefone  ou serviços de lavanderia.
• Tudo  que não estiver descrito como incluído 

no preço inclui.
• Autorização para visita aos gorilas e  chimpan-

zés é obrigatório e não está incluído: preço 
até  junho: 835 $; a partir de 1 Julho de: 1.000$

• Vistos.

O Tour não incluiNO

Saídas 2020 / 2021
A ENTEBBE: DOMINGOS

Dia 1º (Dom): Entebbe 
Chegada ao Aeroporto Internacional de Entebbe, 
em Uganda. Após os procedimentos aduaneiros, 
traslado ao hotel Entebbe. Localizada às margens 
do Lago Vitória, foi um centro comercial e admi-
nistrativo no passado, hoje é uma bela cidade nos 
arredores de Kampala. Acomodação no hotel.

Dia 2º (Seg): Entebbe / Parque Nacional 
de Murchison 
Pensão completa. Saida por estrada para o 
noroeste do país, em direção à cidade de Ma-
sindi e ao Parque Nacional Murchison, o maior 
e mais majestoso do país. No caminho, visitare-
mos o projeto de conservação dos rinocerontes 
brancos em Ziwa. Inaugurado em 2.003, é uma 
reserva protegida de 70 Km2 e cujo objetivo é 
protegê-los e reintroduzi-los em seu ambiente 
natural. Acompanhado por guardas florestais, 
teremos a possibilidade de vê-los de perto e 
conhecer o seu habitat. Depois da caminhada, 
Almoço em um restaurante. Continuamos até 
chegar ao P. N. das cataratas Murchison, atraves-
sado pelo Nilo até chegar ao Lago Albert. Che-
gada ao hotel ao pôr do sol após quase 6 horas 
de viagem, parte da qual será por estradas de 
terra dentro do parque. Acomodação no lodge.

Dia 3º (Ter):  Parque Nacional de Murchison 
Pensão completa. Safári de meio dia num veículo 4x4 
para explorar a savana, na região norte do delta do 
Nilo, no Lago Alberto. Você vai encontrar elefantes, 
leões, búfalos, girafas, antílopes aquáticos, oribies, 
leopardos, bem como hienas malhadas. O parque 
tem uma vegetação densa e oferece uma vista es-
petacular. Retorno ao seu lodge para o Almoço. 
Pela tarde safari, mas desta vez de barco ao longo 
das margens do Nilo, onde vamos ver hipopótamos, 
crocodilos e uma variedade de aves, como o açor 
Africano, pelicano comum, uma variedade de maça-
ricos, o ganso do Nilo. Nas margens do rio, você 
desembarcará e fará uma caminhada até o topo das 
Murchison Falls, onde o Nilo passa por um cânion 
muito estreito, formando uma cachoeira espetacular 
e inesquecível.  Acomodação no lodge.

Dia 4º (Qua): Parque Nacional de Murchi-
son / Vale Albertine  do Rift / Fort Portal  
Pensão completa. Saida pela estrada em direção 

ao sudoeste através do Vale do Rift, desfrutando 
de excelentes vistas através da cidade de Hoima, 
a capital do reino de Bunyoro. Almoço em res-
taurante local. A estrada está cheia de plan-
tações de cana de açúcar, chá, café, banana e 
cacau até chegar a Fort Portal, a capital do reino 
de Toro, à sombra do Ruwenzori, a maior cadeia 
de montanhas da África. Acomodação no lodge. 
NOTA: A viagem dura quase 7/8 horas, através 
de estradas de terra.

Dia 5º (Qui): Parque Nacional Rainha 
Elizabeth  
Pensão Completa. O dia começa com Safári 
com caminhada guiada  no P.N. Kibale, uma 
selva tropical de habitat natural dos chipanzés 
com a maior densidade dos primatas em toda a 
África, entre os primatas encontrarão os macacos 
colobus preto, branco, e vermelho e o macaco 
azul. Almoço em um restaurante local onde 
poderá saborear pratos típicos.  À tarde, conti-
nuamos até o Parque Nacional Rainha Elisabeth. 
Acomodação no lodge. NOTA: O passeio tem a 
duração de 2 horas  através de estrada de  terra. 

Dia 6º (Sex): Parque Nacional Rainha 
Elizabeth  
Pensão completa. Saída  em veículos 4x4 pela 
zona norte do parque em direção ao Lago 
George e à aldeia de Kasenyi. Aqui você terá 
a oportunidade de ver leões, elefantes, hienas, 
antílopes da água e antílopes de cobo, talvez 
você possa ver um leopardo, embora eles sejam 
bastante ilusórios. O parque é um excelente 
lugar para ver animais e desfrutar de vistas pa-
norâmicas, como lagos de crateras e o Vale do 
Rift. Almoço à tarde, faremos um passeio de 
barco na península de Mweya, no canal Kazinga, 
um dos lugares mais bonitos de Uganda, pela 
concentração da vida na selva. Durante esta ex-
cursão, você verá espécies de aves endêmicas, 
bem como hipopótamos, búfalos e elefantes. 
Partida por estrada em direção a Ishasha. Jantar 
e Acomodação no lodge.

Dia 7º (Sab): Parque Nacional Rainha Eliza-
beth  / Ishasha / Parque Nacional Bwindi  
Pensão completa. Safári fotográfico ao sul do 
parque Rainha Elizabeth em busca dos “leões 

Cidade Categoria Única
Entebbe 2 Friends Beach Hotel 4* / Pineapple Guest House 4*
Cataratas Pakuba lodge 4* / Bwana Tembo 4* 
Fort Portal Chimpanzee Forest Guest House 4* / Isunga Lodge 4* / Turaco Tree Top Lodge 4*
 Queen Park View Lodge 4* / Enganzi Lodge 4*
Queen Elizabeth Ishasha Jungle Lodge 4*
P. N. Bwindi Ichumbi Loge 4* / Bakiga Lodge 4* / Lake Mulehe Gorilla Lodge 4*

Hotéis previstos ou Similares

9 15

INTRODUÇÃO

Passeio para apaixonado que busca savanas extensas, florestas equatoriais e animais len-
dários. Vamos descobrir o Parque Nacional  de Murchison,  majestoso e o maior  do país, 
vamos visitar parte do Lago Rift, visitaremos a maior população de chimpanzés da África  que 
no Parque Nacional Kibale e vamos descobrir a floresta impenetrável de Bwindi, onde vários  
encontrar várias famílias de gorilas da montanha.

• Mínimo 2 passageiros
• Consultar suplemento Semana Santa e Natal.
• A ordem das visitas poderá sofrer alterações no 

destino, mantendo-se íntegro o programa.
• As autorizações para visita  dos  gorilas é  pes-

soal  intransferível uma vez  reserva efeituada,  
no caso de cancelamento não é  reembolsável. 

• Autorização para visita dos gorilas é obrigatório 
e não está incluído : preço neto até junho: 
835$, a partir de 1 julho de: 1.000$

• Suplemento opcional traslado em avião de P.N 
de Bwindi a Entebbe 530 $.

• Voo internacional de regresso desde  Entebbe 
(no incluído) a reserva deve ser efetuada a 
partir das 18h00.

• Viagem sujeita a condições especiais de 
contrato e cancelamento, consulte condições 
gerais

Notas Importantes

escaladores de arvores” que se refugiam nos gal-
hos das árvores nas horas mais quentes do dia. 
Você também pode ver o búfalo, os elefantes, o 
antílope topi, o leopardo da sorte e muitas espé-
cies de pássaros. Almoço no lodge. Em seguida, 
saia pela estrada para Bwindi. Acomodação no 
lodge. NOTA: A viagem pode ser longa, cerca 
de 5-7 horas, dependendo das condições das es-
tradas e da localização das autorizações gorila. A 
localização exata do safari dos gorilas depende 
da disponibilidade de licenças.

Dia 8º (Dom): Parque Nacional Bwindi: 
Safari do Gorila da Montanha  
Pensão completa. Café da manhã muito cedo e 
partida para o trekking dos gorilas. A atividade 
começará às 8 da manhã com o guia do guarda 
florestal que acompanhará um grupo máximo de 
8 pessoas ao encontro com os gorilas. A selva de 
Bwindi, em Uganda, contém uma população de 
450 gorilas que é a metade dos gorilas das mon-
tanhas do mundo, de acordo com o censo de 
2.017, e algumas famílias se acostumaram com a 
presença humana. Você terá uma hora para con-
templar esses animais com uma aparência hu-
mana e desfrutar de uma das experiências mais 
incríveis da sua vida. Almoço de piquenique que 
será entregue no hotel.  Acomodação no lodge.

Dia 9º (Seg): Parque Nacional Bwindi/
Entebbe  
Café de manhã. Traslado por estrada para Entebbe. 
Almoço a caminho Chegada e traslado ao aero-
porto para embarque no voo de regresso. Fim dos 
nossos serviços. NOTA: A viagem é de aproximada-
mente 8 horas, através de estradas pavimentadas. 
O voo internacional de partida  deve ser reservado 
após 18h00 horas.

Uganda: Lagos do Rift
Preço por pessoa em $ USA  em Apartamento Duplo

Temporada
Iti. MM841

Categoria Única
Duplo Supl Indiv

01/03 - 22/06 3.565 550

01/07 - 15/12 3.655 550

01/01 - 11/04 4.005 550

P. N de Murchison

KENIA

TANZANIA

UGANDA

RUANDA

P. N MurchisonFort Portal

P.N. Quenn
Elizabeth

Entebbe
1
22

2

P.N. Bwindi
2

Jan: 19
Fev: 9
Mar: 8
Abr: 5

Mai: 3, 17
Jun: 5, 7, 21
Jul: 5, 19, 26
Ago: 2, 9, 16

Set: 6, 20
Out: 4, 10
Nov: 1, 15
Dez: 6, 23

Jan: 10
Fev: 7
Mar: 28
Abr: 11
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48 Mapamundi: África *Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais

A partir de 835$

7, 9 e 14 Dias

Visitando:  Johannesburgo / Mpumalanga / Parque Nacional do Kruger / 
Pretória / Cidade do Cabo / Cataratas Victoria / Parque Nacional 
de Hwange 

Safari Sul Africano

2020-2021
Extensão a Cataratas Victoria 2 noites: Diárias
Extensão Zimbawe 7 noites : Domingos.

Saídas 2020 / 2021
A JOHANNESBURGO: SEGUNDAS E SEXTAS-FEIRAS

Dia 1º (Seg/Sex): Johannesburgo 
Chegada ao aeroporto de Johannesburgo e tras-
lado ao hotel. Acomodação. 

Dia 2º (Ter/Sáb): Johannesburgo / Mpu-
malanga / Área do Parque Kruger 
Café da manhã e saída até o Parque Kruger 
atravessando, onde vamos aproveitar de uma 
espetacular vista da província de Mpumalanga, 
visitando lugares de impressionante beleza 
como: Bourke’s Luck Photoles e o Canion do rio 
Blyde. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 3º (Qua/Dom): Área do Parque Kru-
ger 
Café da manhã Safari fotográfico de dia com-
pleto em veículo 4x4 descoberto no Parque Kru-
ger em busca de seus protagonistas. “Os Cinco 
Maiores”. A grandeza do Parque Kruger não é 
somente medida pela sua extensão, senão pela 
grande quantidade de espécies cuja diversidade 
permite-nos conhecer e aprender sobre a fauna 
selvagem na África. Jantar e  acomodação no 
hotel.

Dia 4º (Qui/Seg): Área do Parque Kruger 
/ Pretória / Johannesburgo / Cidade do 
Cabo 
Café da manhã. Retorno a Johannesburgo com 
visita panorâmica em caminho da cidade de Pre-
tória. Saída em voo até a Cidade do Cabo (não 
incluído). Chegada, assistência e traslado ao 
hotel. Acomodação no hotel.

Dia 5º e 6º (Sex/Ter e Sáb/Qua): Cidade 
do Cabo 
Café da manhã no hotel . Dias livres para as ati-
vidades opcionais para conhecer a Cidade do 
Cabo. (Visita incluída no Pacote Plus P+) uma 
excursão opcional para conhecer a Península 
(Sextas-Feiras)  do Cabo de dia inteiro, até o 
Cabo da Boa Esperança e visitar de caminho a 
Ilha das Focas e uma colónia de pinguins e (Vi-
sita incluída no Pacote Plus P+) Combo. (Quar-
tas-Feiras) Visita ao famoso bairro “Bo Kaap” e 

os seus museus, como também uma das adegas 
mais antigas do país, onde se realizará uma de-
gustação de vinhos.  Acomodação no hotel.

Dia 7º: (Dom/Qui): Cidade do Cabo / 
Johannesburgo
Café da manhã e em horário apropriado, tras-
lado ao aeroporto para sair em voo (não incluído) 
para Joanesburgo. Fim dos nossos serviços. Até 
uma próxima viagem!

Extensão a Cataratas Victoria 2 noites:

Dia 7º: Cidade do Cabo / Johannesburg 
/ Cataratas Vitoria
Café da manhã. Traslado para o aeroporto e 
partida em voo para as Cataratas Victoria via 
Joanesburgo. (Não incluído, consulte a opção 
de voo direto da Cidade do Cabo). Chegada e 
traslado para o hotel. Restante do dia livre. Aco-
modação no hotel. 

Dia 8º: Cataratas Vitoria
Café da manhã. Visita com um guia em espanhol 
da impressionante Cataratas Victoria. Original-
mente chamada de ‘Mosi-oa-tunya’, a Fumaça que 
Troveja. O pôr do sol torna as Cataratas Victoria em 
uma visão mágica, um dos segredos mais marcan-
tes de toda a África. Acomodação no hotel. 

Dia 9º: Cataratas Victoria / Johannes-
burgo
Café da manhã. Traslado para o aeroporto para 
sair em voo de regresso a Johannesburgo (não 
incluído). Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem.

Extensão a Zimbawe 7 noites:

Dia 7º (Dom ): Cidade do Cabo / Cata-
ratas Vitória
Café da manhã. Traslado para o aeroporto e 
partida em voo para as Cataratas Victoria  (não 
incluído), . Chegada e traslado para o hotel. Res-
tante do dia livre. Acomodação no hotel. 

Dia 8º (Seg ): Cataratas Vitória
Café da manhã. Dia Livre para disfrutar da cidade 
e das atividades opcionais que oferece o destino 
ou disfrutar  das instalações que oferece  o hotel. 
Acomodação no hotel. 

Dia 9º (Ter): Cataratas Vitoria
Café da manhã. Visita com um guia em espanhol 
da impressionante Cataratas Victoria. Original-
mente chamada de ‘Mosi-oa-tunya’, a Fumaça 
que Troveja. O pôr do sol torna as Cataratas 
Victoria em uma visão mágica, um dos segredos 
mais marcantes de toda a África. Acomodação 
no hotel. 

Dia 10º (Qua): Cataratas Victoria - P.N 
Hwange
Pensão completa.  Na  hora informada, saída  
pela estrada com um guia em espanhol  ao 
parque Nacional de Hwange. No caminho visita-
remos a estação de resgate de cachorros selva-
gens. Pela tarde saída  para realizar um safari em  
4x4  na concessão do lodge na  área do  parque 
nacional de Hwange. Acomodação no lodge.

Dia 11º (Qui): Parque Nacional Hwange
Pensão completa. Na parte da manhã e na parte 
da tarde realizaremos um safari completo dentro 
do famoso Parque Nacional  Hwange em veículo 
4x4. Acomodação no lodge.  

Cidade del Cabo

42
INTRODUÇÃO
Planejamos uma viagem em condições muito econômicas para admirar as paisagens afri-
canas de Mpumalanga, a possibilidade de fazer um safári fotográfico pelo emblemático 
Parque Kruger, visitar a capital Pretória e visitar a cidade mais bonita da África: a Cidade 
do Cabo. Aqui vamos apreciar a zona portuária, a área comercial, bem como as paisagens 
da Table Mountain ou a possibilidade de admirar o lugar onde os oceanos Índico e Atlân-
tico se encontram no Cabo da Boa Esperança. Possibilidade de fazer uma extensão para 
visitar Victoria Falls em Zimbawe e fazer um passeio espetacular para conhecer o Parque 
Nacional  de Hwange e o  Parque Nacional de Matopos onde faremos os melhores safáris 
e uma infinidade de atividades.

Dia 12º (Sex): Parque Nacional Hwange 
- Parque Nacional Matopos
Pensão completa. Saída em direção  Bulawayo. 
Chegada ao lodge e arredores prevista as  
13h00. Tarde livre libre  para descansar no  
lodge ou participar das atividades gratuitas 
oferecida  no lodge (Tour de bicicleta na área  
de concessão do lodge, visita ao  povoado 
local ou  sundowner em Matopo Hills. (Visitas 
sujeitas a disponibilidade). Acomodação  no 
lodge.  

Dia 13º (Sab): Cataratas Victoria /  
Johannesburgo 
Pensão completa. Saída de dia inteiro para visi-
tar o Parque Nacional de Matopos. Junto com 
um safari em 4x4, realizaremos um safari a pé 
em busca de rinocerontes, uma  experiencia 
única que nos permitirá estar bem perto deste 
imponente animal. E para concluir nossas visitas 
a tumba  de Cecil Rhodes e disfrutaremos de um 
cocktail na  “Janela do  Mundo”. Acomodação  
no lodge.  

Dia 14º (Dom): Parque Nacional  Mato-
pos - Bulawayo - Johannesburgo
Café da manhã.  Na hora apropriada, traslado ao  
aeroporto de Bulawayo para embarcar  em  voo 
de retorno a Johannesburgo (voo no incluído) 
Fim dos nossos serviços.

+
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• Traslado aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação nos hotéis mencionados ou similares.
• Acomodação e café da manhã em Johannesburgo e Cidade do Cabo e meia pensão na área do 

Parque Kruger.
• Safáris fotográficos em veículo 4x4 aberto com guia em espanhol.
• Motorista guia em espanhol.
• Transporte em carro, micro ônibus, ônibus  dependendo do número de participantes.
• Assistência em espanhol durante toda a viagem.
• Seguro de Assistência Mapaplus.
Extensão Cataratas Victoria 2 Noites 

• Traslado aeroporto/hotel/aeroporto.
• 2 noites de hospedagem nos hotéis indicados ou similares.
• Visita das Cataratas em espanhol.

Extensão Zimbawe 7 Noites

• Traslado aeroporto/hotel/aeroporto.
• Na Cataratas Victoria acomodação  e Café da manhã  e no resto do programa pensão completa.
• Visita das Cataratas Victoria em espanhol.
• 3 safaris na Área Parque Nacional Hwange, em 4x4  do Lodge de uso compartido.
• Excursão de dia inteiro em Chobe incluindo safári em 4x4 e safári em barco.
• Visita ao  entro de recuperação de  cachorros selvagem  de Hwange.
• Dia completo Matopos de Tracking Rinocerontes + Sundowners em Matopos com Visita a tumba 

de Rhodes .
• Traslados em veículos com sr condicionado de 4, 6 ou 12 lugares com condutor de idioma  in-

glesa e guia idioma espanhol.
• Atividades organizadas pelos  alojamentos em   4x4  compartilhado por guia de idioma espanhol.

O Tour incluiSI

• Bebidas e outras refeições não mencionadas.
• Gastos pessoais, como bebidas, gorjetas, telefone ou serviços de lavanderia.
• Tudo que não estiver descrito como incluído no preço incluí.
• Vistos.

O Tour não incluiNO

Cidade Categoria C Categoria B Categoria A

Johannesburgo Birchwood - ValuStay 3* Silverbirch 4* Peermont D’oreale Grande Hotel 5*

Área Kruger Greenway Woods 3* Greenway Woods 3* Country Boutique Hotel 5*

Cidade del Cabo Cape Diamond 3* Park Inn / Townhouse Hotel 4* Radisson Residence Hotel 5*

Hotéis previstos ou Similares SAFARI SUL AFRICANO

Cataratas Victoria

• Mínimo 2 passageiros
• Consultar suplemento Semana Santa e Natal.
• A ordem das visitas poderá sofrer alterações no destino, mantendo-se íntegro o programa.
• Safári em 4x4 pelo interior do Parque Kruger, capacidade máxima, 9-10 pessoas, por veículo, com 

um acompanhante em espanhol garantido, durante meio dia de safári no mínimo, que irá alter-
nando entre os distintos 4x4 em caso de haver mais de 10 pessoas.

• O preço do pacote sempre que seja compartilhada a estadia entre duas temporadas será reconfir-
mado o preço com seu suplemento

• As acomodações no Parque Kruger são lodges localizados fora dos limites do mesmo sem prejudi-
car o andamento do safári.

• Viagem sujeita a condições especiais de contratação e cancelamento, ver condições gerais.
• Obrigatórios apresentar o certificado de vacina de febre amarela  
• Consulte os Órgãos Responsáveis  para garantir que os passageiros que viajam com menores ten-

ham a documentação necessária.
• Os voos de Johannesburgo a Cidade do Cabo (no incluído) deverá ser reservado a partir de las 19h00 

Notas Importantes

Pacote Plus

REFEIÇÕES
• 2 almoços (sem bebidas)

EXTRAS
• Dia completo na Península do Cabo.
• “ Combo “ Dia completo City Tour e Vinhedos.

330 $ INCLUI 2 REFEIÇOES E 2 EXTRAS

Suplemento voos internos 
(sujeito a alterações )$$

SAFARI SUL AFRICANO: Johanesburgo / Cidade do Cabo / Johanesburgo
EXTENSÃO CATARATAS VICTORIA 2 NOITES : Cidade do Cabo / Cataratas Victoria / Johannesburgo
EXTENSIÓN ZIMBAWE 7 NOCHES: Cidade do Cabo / Cataratas Victoria - Bulawayo / Johannesburgo

345 $ netos
440 $ netos
390 $ netos

Safari Sul Africano
Preço por pessoa em $ USA  em Apartamento Duplo

Temporada
Iti. MM842

Categoria C Categoria B Categoria A
Duplo Supl Indiv Duplo Supl Indiv Duplo Supl Indiv

01/03/ - 31/03 835 304 929 345 1.236 527
01/04 - 30/09 835 304 889 304 1.236 527
01/10 - 31/12 835 304 929 345 1.236 527
01/01 - 31/03 875 320 974 363 1.296 553

$

         Supl. por Pessoa en $ USA en Apartamento Duplo  Extensão Cataratas Victoria 2 Noites
Temporada

Iti. MM843
Categoria C Categoria B Categoria A

Duplo Supl Indiv Duplo Supl Indiv Duplo Supl Indiv
01/03 - 31/03 474 252 726 0 750 569
01/04 - 30/06 474 252 726 0 750 569
01/07 - 30/11 474 252 786 169 784 603
01/12 - 31/12 474 252 786 169 750 569
01/01 - 31/03 500 262 767 86 793 634

$          Supl. por Pessoa em $ USA em Apartamento Duplo 
Extensão  7 Noites

Temporada
Iti. MM838

Categoria C
Duplo Supl Indiv

01/03/20 - 31/03/21 3.325 447

$

Hotéis previstos ou Similares
EXTENSÃO CATARATAS VICTORIA 2 noites 

Cidade Categoria C Categoria B Categoria A

Cataratas Victoria Kingdom / Elephant Hills Hotel 3* Victoria Falls Safari 4* Victoria Falls Hotel 5*

Hotéis previstos ou Similares EXTENSÃO ZIMBAWE 7 noites 

Cidade Categoria Única

Cataratas Victoria Kingdom 3*

P.N. de Hwange Gwango Heritage Resort 4*

P. N. de Matopos Matopo Hills Lodge 4*

SUDAFRICA

ZIMBAWUE 

Cidade del Cabo 3

Johannesburgo 1

Área de Kruger2

P. N Hwange
2

Cataratas Victoria2

P. N Matopos2
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Visitando:   Cidade do Cabo / Johannesburgo / Mpumalanga / Parque Nacional de Kruger / Pretoria / Parque Nacional  
Pilanesberg / Windhoek/ Parque Nacional Etosha / Okahandja / Twyfelfontein / Swakopmund / Walvis Bay

2020-2021
Extensão Pilanesberg :Terças-Feiras
Extensão Namíbia a partir Johannesburgo: Segundas-Feiras
Datas de saídas extensão a partir do Cidade do Cabo 

Saídas 2020 / 2021
A JOHANNESBURGO: TERÇAS-FEIRAS 

Dia 1º (Ter): Johannesburgo / Cidade 
do Cabo
Chegada ao aeroporto da Cidade do Cabo. 
Transfer até o hotel com motorista guia (idioma 
espanhol). Resto do dia livre para descansar. 
Acomodação no hotel.

Dia 2º, 3º, 4º (Qua, Qui, Sex): Cidade 
do Cabo 
Café da manhã no hotel . Dias livres para as ati-
vidades opcionais para conhecer a Cidade do 
Cabo. (Visita incluída no Pacote Plus P+) uma 
excursão opcional para conhecer a Península 
(Sextas-Feiras) do Cabo de dia inteiro, até o 
Cabo da Boa Esperança e visitar de caminho a 
Ilha das Focas e uma colónia de pinguins e (Vi-
sita incluída no Pacote Plus P+) Combo. (Quar-
tas-Feiras) Visita ao famoso bairro “Bo Kaap” e 
os seus museus, como também uma das adegas 
mais antigas do país, onde se realizará uma de-
gustação de vinhos. Acomodação no hotel.

Dia 5º (Sab): Cidade do Cabo / Johan-
nesburgo / Parque Nacional Kruger 
Café da manhã . Na hora marcada, transfer com 
motorista guia (idioma espanhola) até o aero-
porto da Cidade do Cabo para embarcar no voo 
regular para Johannesburgo.(Voo no incluído). É 
necessário reservar o vôo para Johannesburgo 
antes das 08h15, de forma a ser possível reali-
zar o programa. Chegada e saída em direção ao 
Parque Kruger, atravessando toda a província de 
Mpumalanga, com visita a lugares impressionan-
tes como Bourke’s Luck Potholes no Canyon do 
rio Blyde (visitas sujeitas à disponibilidade de 
horário e condições meteorológicas). Chegada 
ao fim da tarde no hotel. Acomodação no hotel

NOTA: Devido à hora estimada do vôo para 
Johannesburgo, o hotel vai preparar caixa de 
piquenique com o café da manhã. 

Dia 6º (Dom): Área do Parque Nacional 
Kruger
Café da manhã (tipo piquenique ). De manhã 

cedo, transfer até à entrada do parque , onde 
vão estar à espera veículos 4x4. Início do safari 
fotográfico de um dia completo. Acomodação 
no hotel. 

NOTA: O Hotel irá fornecer caixas tipo de pi-
quenique com café da manhã porque o tempo 
estimado partida para realizar a atividade de 
safári São 05h30. A duração do safári será de 8 
horas aproximadamente. Almoço (não incluído) 
será realizado em um dos campos dentro do 
Parque

Dia 7º (Seg): Area do Parque Kruger / 
Pretoria /Johannesburgo
 Café da manhã. Saída para Johannesburgo. 
Durante o caminho será feita uma visita pa-
norâmica de Pretoria incluindo Church Square e 
Union Building. (a visita não inclui entrada para 
os monumentos, mas eles serão contemplados 
rota) Transfer para o aeroporto para embarcar 
voo (não incluído, deve ser reservado a partir 
das 18h00) para Windhoek. Chegada, assistên-
cia e transfer ao hotel com o resto do dia livre. 
Acomodação no hotel.

Dia 8º (Ter): Johannesburgo
Café da manhã. Na hora apropriada transfer para 
embarque em voo de retorno. Fim dos nossos 
serviços. Obs. Os apartamentos devem ser des-
ocupados até àas 10h00 

Extensão Pilaneberg

Dia 8º (Ter): Johannesburgo /Parque Na-
cional de Pilanesberg
Pensão completa. Na hora prevista transfer do 
hotel com motorista -guia (idioma espanhol) 
até o Parque Nacional de Pilanesberg, situado 
a apenas 2h30 min de Johannesburgo. Chegada 
ao lodge e Almoço. Durante a tarde, saída para 
o safari fotográfico pelo Parque Nacional de Pi-
lanesberg em busca dos “Big Five” em veículos 
4x4 com guia de idioma espanhol. Após o safari 
regresso. Acomodação no lodge.

Dia 9º (Qua): Parque Nacional de Pila-
nesberg 
Pensão completa. Saída ao amanhacer para o 
safari fotográfico em veiculos 4x4 com guia de 
idioma espanhol. Regresso ao lodge para o Café 
da manhã. Resto da manhã livre para disfrutar 
das instalações do lodge. Almoço no lodge. Du-
rante a tarde, saída para o safari fotográfico pelo 
Parque Nacional de Pilanesberg em veículo 4x4 
com guia de fala idioma. Após o safari regresso. 
Acomodação no lodge.

Dia 10º (Qui): Parque Nacional de Pila-
nesberg /Johannesburgo 
Saída ao amanhecer para o safari fotográfico 
em veículos 4x4 com guia de fala hispana. Re-
gresso ao lodge para o Café da manhã. Na hora 
definida transfer para o aeroporto de Johannes-
burgo para embarque de retorno .Chegada pre-
vista as 16h30. Fim dos nossos serviços.

Extensão Namíbia 

Dia 7º (Seg): Area do Parque Kruger / 
Pretoria /Johannesburgo/Windnoek
 Café da manhã. Saída para Johannesburgo. 
Durante o caminho será feita uma visita pa-
norâmica de Pretoria incluindo Church Square e 
Union Building. (a visita não inclui entrada para 
os monumentos, mas eles serão contemplados 
rota) Transfer para o aeroporto para embarcar 
voo (não incluído) para Windhoek. Chegada, as-
sistência e transfer ao hotel com o resto do dia 
livre. Acomodação no hotel.

Dia 8º (Ter): Windnoek / Parque Nacio-
nal Etosha
Pensão completa .Saida bem cedo pela estrada 
em direção ao norte passando por Okahandja e 
Otjiwarongo. Em Okahandja os passageiros terão 
a oportunidade de visitar o Mercado de artesanato 
de Mbangura, se o tempo permiti. Almoço no ca-
minho (não incluido). A tarde , saida para realizar 
um safari curto no Parque Nacional de Etosha em 
nosso veículo . Acomodação no lodge .

Walvis Bay

INTRODUÇÃO
Passeio apaixonante pela África Austral para admirar as paisagens de Mpumalanga, e a 
vida selvagem na P.N. de Kruger, a capital administrativa; Pretória e a cidade mais bonita 
da África: Cidade do Cabo. Teremos a oportunidade de fazer uma extensão para Pila-
nesberg a poucas horas de Joanesburgo, onde realizaremos safáris espetaculares para 
encontrar o “Big 5”. Também teremos a possibilidade de fazer uma extensão para a Na-
míbia para atender os Himbas, e ver gravuras de cavernas, vamos procurar os formidáveis 
esquivo Elefante do Deserto etc.

Dia 9º (Qua): Parque Nacional Etosha
Meia Pensão. Saida para realizamos um Safari de 
dia completo no Parque Nacional Etosha Saída 
para um safári de dia inteiro no Parque Nacional 
de Etosha, que é um dos maiores parques da 
África. Sua paisagem única se deve à bacia de 
um lago, geralmente seco. Retorno no final da 
tarde . Acomodação no lodge. 

Dia 10º (Qui): Parque Nacional Etosha / 
Twyfelfontein
Meia Pensão. Saída pela estrada à região de 
Damaraland, onde teremos a oportunidade de 
observar a paisagem vulcânica com suas incríveis 
formações geológicas. No caminho, faremos uma 
excursão para ver os Himba, a tribo mística que 
somente habita na Namíbia. A tarde, Cohecere-
mos o estilo de vida e cultura destes povoados 
do deserto que vivem como seminômades. Pela 
tarde, saída para uma excursão nas bacias secas 
dos rios de Damaraland em busca do elusivo ele-
fante do deserto, em carros 4x4 de safári, abertos. 
Retorno e Acomodação da no lodge 

Dia 11º (Qui): Twyfelfontein /Swakop-
mind/ Johannesburgo 
Café da manhã. Saída para visitar as gravuras nas 
cavernas de Twyfelfontein, de até 6.000 anos de 
antiguidade, já que são a maior amostra da arte 
rupestre da África. Após a visita, saída pela es-
trada para Swakopmund, um dos locais turísticos 
mais populares na costa da Namíbia. Tarde livre. 
Acomodação.

Dia 12º (Sex): Swakopmund/Walvis/ 
Johannesburgo 
Café da manhã. Saída para a baía de Walvis para 
desfrutar de um cruzeiro onde poderemos con-
templar golfinhos, leões marinhos ao mesmo 
tempo que desfrutamos das excelentes ostras 
locais e vinho espumante. Após o cruzeiro, tras-
lado ao aeroporto de Walvis Bay para embarcar 
em voo de regresso a Johannesburgo (voo deve 
ser reservado a partir das 15h00 (no incluído). Che-
gada a Johannesburgo. Fim dos nossos serviços. 

A partir de 955$
8, 10 e 14 Dias: África do Sul e Namíbia

África do Sul Isilwane 
42

+

Mar: 9, 23

Abr: 6, 20

May: 4, 18

Jun: 1, 15

2020
Jul: 6, 13, 20, 27

Ago: 3, 17, 24, 31

Sep: 7, 14, 21, 28

Oct 5, 19

Nov: 9, 23

¡N
OVO!
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• Assistência e traslados indicados no itinerário.
• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação em hotéis indicados ou similares.
• Safaris fotográficos em veículo o 4x4 aberto com guia de idioma espanhol 
•  Motorista Guia idioma espanhol
• Transporte em n carro , micro  ou ônibus,  ônibus segundo o número de  participantes.
• Assistência  em espanhol  durante toda  a hospedagem.
• Seguro de Assistência Mapaplus.
Extensão Pilanesberg:
• Transporte em carro, micro ônibus  ou ônibus segundo o número de participantes  com  Motorista  

Guia  de  idioma espanhol durante  toda viagem  
• Pensão completa durante o safari.
• 4 safaris fotográficos en Pilanesberg em veículo  4x4 do Lodge de uso compartilhado  compaci-

dade para 20 pessoas e com guia de  idioma espanhol
• Assistência telefónica em espanhol durante toda a diárias
• Guia de  idioma inglesa para  seu  traslado de Walvis Bay ao aeroporto de Swakopmund.
Extensão Namíbia:
• Traslado aeroporto/hotel/aeroporto .
• Acomodação nos hotéis  indicados ou similares.
• Guia de  idioma espanhol  durante a viaje.
• Guia de idioma  Inglesa para osu traslado de Walvis Bay ao aeroporto de Swakopmund.
• Transporte em  veículo 2x4 (Xtrail o similar), micro ônibus (WV Vam ou similar) ou ônibus (Merce-

des Sprinter 18 assentos ou similar) durante todo a  viaje, dependendo do número de participan-
tes. As atividades serão bestes veículos exceto onde se indique ao contrário.

• Acomodação e café da manhã em  Windhoek e Swakopmund e meia pensão em Etosha e Twy-
felfontein.

• Entradas aos  Parques Nacionais  e  Excursões indicadas no  itinerário.
• Safari curto  no Parque Nacional de Etosha  no dia da chegada  no mesmo  veículo so  traslado.
• Dia completo de safari em Etosha em veículo  4x4 do Lodge (uso não exclusivo), com guia  de 

idioma espanhol. Caso tenha mais de  um veículo, o guia se reverá nos veículos  (máximo 2 veícu-
los por guia).

• Visita guiada a tribos Himba
• Safari em busca dos  elefantes no deserto em Damaraland em  4x4 aberto com guia de idioma 

espanhol. Caso tenha mais de  um veículo, o guia se reverá nos veículos  (máximo 2 veículos por 
guia).

• Visita das gravuras vas cavernas  de Twyfelfontein.
• Cruzeiro em  Catamaran em  Walvis Bay com  snacks e vinho espumante 
• Seguro de evacuação aérea medicalização em  caso de emergência

O Tour incluiSI

Cidade Categoria C Categoria B Categoria A

Cidade del Cabo Cape Diamond Htl 3* Park Inn / Townhouse Hotel 4* Radisson Residence 5*

Área Kruger Greenway Woods 3* / Ingwenyama Estándar 4* Country Boutique Hotel 5*

Johannesburgo Birchwood Htl 3* Silverbirch 4* D´Oreale Htl 5*

Hotéis previstos ou Similares África do Sul Isilwane

Cidade Categoria Única
Pilanesberg Bakubung / Kwa Maritane 4* 

Hotéis previstos ou Similares Extensão Pilanesberg

Cidade Categoria Única
Windhoek Avani Windhoek Htl 4*
P. N Etosha Toshari Lodge 4*
Swakopmund Swakopmund Sands Hotel 4*
Twyfelfontein Twyfelfontein Country Lodge 4*

Hotéis previstos ou Similares Extensão Namíbia

P. N. Etosha 

• Mínimo 2 passageiros
• A ordem das visitas poderá sofrer alterações no destino, mantendo-se íntegro o programa.
• Consultar suplemento Semana Santa e Natal.
• Safári em 4x4 pelo interior do Parque Kruger, capacidade máxima, 9-10 pessoas, por veículo, com 

um acompanhante em espanhol garantido, durante meio dia de safári no mínimo, que irá alter-
nando entre os distintos 4x4 em caso de haver mais de 9 pessoas.

• As acomodações no Parque Kruger são lodges localizados fora dos limites do mesmo sem preju-
dicar o andamento do safári.

• O Safari  no P. N de Etosha será em 4x4 de uso regular, com outros clientes do Lodge e com  guia 
de idioma espanhol . No caso tenha más de 9 passageiros, o guia revessará  entre os veículos  
para garantir meio dia de safari  em espanhol .

• Os almoços  e Jantares  poderão ser indistintamente em hotéis ou  restaurantes (bebidas no 
incluídas)

• Viagem sujeita a condições especiais de contratação e cancelamento, ver condições gerais.
• Obrigatórios apresentar o certificado de vacina de febre amarela  
• Na hora limite  da chegada  ao Aeroporto de OR Tambo de Johannesburgo para voo até Cidade 

do Cabo no 4º dia, deve  ser a as 08h15. Em caso da chegada  em um voo posterior se aplicará 
um suplemento por traslado privado até  Kruger.

• Consulte os Órgãos Responsáveis  para garantir que os passageiros que viajam com menores 
tenham a documentação necessária.

• No 5º Dia do itinerário a hora limite para chegar a Johannesburgo é as 08h15. Em caso seja mais 
tarde se aplicará um suplemento correspondiente a un transfer privado a Kruger.

• Os voos de Johannesburgo a Windhoek (no incluído) deverá ser reservado a partir de las 18h00 
• O voo de Walvis Bay a Johannesburgo (no incluído) deverá ser a partir das 15h00.

Notas Importantes

Suplemento voos internos 
(sujeito a alterações )$$

Johannesburgo / Cidade del Cabo/ Johannesburgo
Johannesburgo / Windhoek – Walvis Bay / Johannesburgo

365 $ netos
315 $ netos

África do Sul Isilwane
Preço por pessoa em $ USA  em Apartamento Duplo

Temporada
Iti. MM844

Categoria C Categoria B Categoria A
Duplo Supl Indiv Duplo Supl Indiv Duplo Supl Indiv

01/03 - 31/03 955 365 1.080 415 1.430 630

01/04 - 30/09 955 365 1.050 355 1.430 630

01/10 - 31/12 955 365 1.080 415 1.430 630

01/01 - 31/03 1.005 385 1.135 435 1.495 665

$

Supl. Extensão Namibia 
Preço por pessoa em $ USA  em Apartamento Duplo

Temporada
Iti. MM846

Categoria Única
Duplo Supl Indiv

01/03 - 07/12/20 2.310 265

$

Supl. Extensão Pilanesberg 
Preço por pessoa em $ USA  em Apartamento Duplo

Temporada
Iti. MM845

Categoria Única
Duplo Supl Indiv

01/03 - 31/03 1.110 265

$ • Bebidas e outras refeições  não mencionada no itinerário.
• Gastos pessoais, como gorjetas, bebidas, telefone ou serviço de  lavanderia.
• Tudo que não estiver descrito como incluído no preço inclui.
• Visto .

O Tour não incluiNO

Pacote Plus

REFEIÇÕES
• 2 Almoço (sem bebidas)

EXTRAS
• Dia completo Península do Cabo.
• “Combo” Dia completo City tour e  Vinhedos.

330 $ INCLUI 2 REFEIÇÕES E 2 EXTRAS

SUDAFRICA

Área de Kruger2

Cidade del Cabo 3

P. N Etosha1
Twyfelfontein 1

Swakopmund 1
Windhoek
1

Walvis 1 P. N Pilanesberg
2

Johannesburgo
2



América
Estados Unidos

• MOEDA
A moeda oficial é o dólar americano USD.

• CLIMA
É um país muito grande e diversificado, então as temperaturas e o clima são muito di-

ferentes. No Noroeste o clima é frio e chuvoso no inverno e quente no verão. Na Cali-

fórnia, o inverno é conhecido e os verões são quentes. As zonas interiores têm um clima 

continental, isto é, verões muito quentes e invernos muito frios. No sudeste do país os 

invernos são suaves e secos e os verões quente e úmido.

• ELETRICIDADE
110 / 115V. Os plugues são do tipo americano, com dois ou três pinos planos.

• ATIVIDADES
Sem dúvida, todos os tipos de atividades podem ser realizados nos Estados Unidos. Há 

grandes parques nacionais onde pode desfrutar de paisagens espetaculares, grande 

diversidade de cidades com um carácter muito distinto cada: de Nova York “A Capital 

do Mundo”, um caráter cosmopolita à diferente e divertido Las Vegas com a “Strip” City, 

glamour de Los Angeles, a capital Washington e uma longa lista de cidades e aldeias, 

tanto no interior como no litoral. Finalmente, os Estados Unidos são o expoente máximo 

em parques temáticos, como os Parques de Orlando e Los Angeles.

• HISTÓRIA E CULTURA
Para entender este país, você tem que conhecer sua história muito marcada pelas nações 

originais que povoaram o território do Alasca à Flórida. Mais tarde, veio a colonização 

da Europa, Independência, a conquista do Ocidente, a Guerra Civil, o surgimento de 

comunidades Amish, evangélicos e muitas outras. Em toda a América foi povoada com 

imigrantes de todas as partes do mundo, Ásia, África e América Latina, dando ao país 

como ar cosmopolita e onde tudo é possível ... “O sonho americano”.

• GORJETAS 
É comum deixar 15% do valor como uma gorjeta nas contas de bares e restaurantes. 

Esse montante é uma parte importante do salário dos empregados. Também é costume 

dar-lhes ao guia local 4-6 $ por pessoa por dia e ao motorista 3-4 $ por pessoa por dia.

Canadá
• ALFÂNDEGA CANADENSE
É muito importante saber que é proibido entrar com alimentos, plantas, animais e produ-

tos relacionados no país. Conhecer a lista exaustiva é conveniente ir ao site dos serviços 

de fronteira do país.

• CLIMA
O Canada é conhecido mundialmente por seus invernos frios e com muita neve, mas 

desde o final da primavera (abril e maio) a temperatura é muito agradável, embora seja 

aconselhável levar roupas quentes também. No verão, por outro lado, é bastante quente  

o outono pode ser bastante ameno, até outubro. No inverno, você pode viajar para o 

país, embora tudo seja focado em atividades de inverno.

• IDIOMA
Existem duas línguas oficiais no Canada: inglês e francês, sendo este último a maioria 

na província. de Quebec.

• RELIGIÃO
Embora o Canada seja um estado secular, você pode ver uma maioria cristã e católica 

protestante.

• ELETRICIDADE
A corrente elétrica é de 110V. Os plugues são do tipo americano com dois ou três pinos 

planos.

• MOEDA
A moeda é o dólar canadense ($ CAD). 1 U $ D = $ 1,23 CAD.

• TELEFONE
Ligações de hotéis são muito caras. Por isso, recomenda-se usar telefones públicos ou 

comprar um

cartão chamado “cartão telefônico”. Na maioria dos hotéis há acesso a WIFI.

• GORJETAS 
É costume adicionar 15% do valor da conta do bar ou restaurante. Também é comum 

dar uma gorjeta de

US $ 5 ao guia por dia e US $ 4 ao motorista

México
• NORMA ADUANEIRA
É proibido introduzir legumes e animais no país.
• MOEDA
A moeda oficial é o peso mexicano, 1 U $ D = 18 Pesos. Bancos e casas de câmbio são os 
locais recomendados para trocar moeda. Você também pode trocar de caixa eletrônico 
com uma boa taxa de câmbio, mas você tem que pagar uma comissão pelo serviço.
• COMPRAS
O México é um paraíso para comprar presentes de cerâmica, tecidos coloridos, joias, 
esculturas em madeira, trabalha em cobre, latão, etc. Nos mercados etianguis, a tradição 
de pechinchar é preservada.
• CLIMA
O México é um país muito grande, com uma grande diversidade de características geo-
gráficas, portanto, embora muitos viajantes considerem que é sempre quente, é neces-
sário Veja como está o clima na região para onde estamos indo de acordo com a época 
do ano. De um modo geral costuma chover no verão, de junho a outubro, e faz algumas 
horas à tarde, o que não impede de visitar lugares ou curtir a praia.
• GEOGRAFIA
É um grande país com grande diversidade de paisagens, que vão desde montanhas, 
desertos, vulcões, selvas, quilômetros de praias. Nós os encontramos no Oceano Pacífico 
e no lado do Atlântico. As praias do Caribe são o emblema de um paraíso tropical, as da 
Baja California são um poema.
• ELETRICIDADE
A voltagem usada é de 110V. Nas grandes cidades, os conversores são encontrados 
sem problemas.
• GASTRONOMIA
A culinária mexicana é uma das mais conhecidas do mundo. Em cada região há grande 
diversidade de pratos locais cada um mais saboroso. O picante aparece nas mesas para 
vestir a comida ao gosto de cada paladar.
• DICAS
É comum deixar gorjetas entre 10 e 15% do valor em bares e restaurantes. Preste atenção 
na conta porque às vezes é diretamente incluído e, assim, evitar o pagamento da gorjeta 
duas vezes.
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A partir de 1.220$

Visitando: Toronto / Niágara / Mil Ilhas / Ottawa / Quebec / Montreal

7 Dias

Canada, Rota do Leste

Dia 1º Toronto
Chegada ao aeroporto de Toronto, recepção e 
traslado ao hotel. Restante do dia livre. Reco-
mendamos visitar o distrito de entretenimento, 
entre as ruas King e Queen, que neste momento 
é o ponto de vida noturna mais dinâmico de 
Toronto e o luxuoso bairro de Yorkville onde as 
boutiques de luxo estão localizadas, ou o Porto 
de Toronto que adquire vida particular pela 
tarde. Acomodação no hotel.

Dia 2º Toronto / Niágara
Café da manhã e visita panorâmica da cidade 
de Toronto. A continuação saída com destino 
a Niagara-on-the-Lake onde visitaremos uma 
das cidades mais bonitas de Ontário. Continua-
remos ao longo de uma estrada panorâmica as 
margens das Cataratas do Niágara. Se o clima 
permitir realizaremos um passeio de barco 
“Hornblower”, que vai até o centro da ferradura 
formado pelas cataratas. Acomodação no hotel.

Dia 3º Niágara / 1000 Ilhas / Ottawa
Café da manhã. Saída para Ottawa. No caminho 

pararemos na região das 1000 Ilhas. Navegando 
para admirar a paisagem e as mansões que 
pontilham a nascente do rio São Lourenço. Con-
tinuação para Ottawa, a capital do país. Acomo-
dação no hotel.

Dia 4º Ottawa / Chez Dany / Quebec
Café da manhã. Visita da cidade, a Catedral, a 
residência do Primeiro Ministro, o Canal Rideau 
ladeado por belas mansões e jardins. Nos meses 
de julho e agosto poderão assistir a mudança de 
guarda na colina do parlamento, o resto do ano 
visita pé do mesmo. Mais tarde, viajaremos para 
Quebec cruzando o rio Ottawa e entrando nas 
montanhas Laurentian. Visita de uma plantação 
de maples onde seu mel é produzido de maneira 
tradicional. Almoço (Almoço incluído no Pacote 
Plus P+) e continuação para o Quebec. Visita da 
cidade. Acomodação no hotel.

Dia 5º Quebec
Café da manhã e dia livre. Hoje podemos parti-
cipar de uma excursão opcional com  Almoço(-
Visita e almoço incluído no Pacote Plus P+) de 

observação de baleias de 10 horas de duração, 
ou uma excursão opcional à costa de Beaupre 
com duração de 4 horas. Acomodação no hotel

Dia 6º Quebec / Montreal
Café da manhã e saída com destino a Montreal, 
a segunda maior cidade do Canada. Descobri-
remos os lugares mais importantes do centro da 
cidade antes subir ao Mont Royal para apreciar 
a vista da cidade. Observaremos o Oratório de 
Saint Joseph, a Basílica de Notre Dame, a Praça 
de Armas, a Praça Cartier, o Porto Velho, o pré-
dio da prefeitura o bairro francês e o parque 
olímpico construído para as olimpíadas de verão 
de 1976. Acomodação no hotel

Dia 7º Montreal
Café da manhã. Tempo livre até a saída para o 
aeroporto. Fim dos nossos serviços.

• Traslados, visitas e excursões em serviço 
regular segundo itinerário, com guias  locais  
idioma espanhol.

• Transporte em ônibus, mini ônibus ou van 
com ar-condicionado dependendo do número 
de passageiros.

• 6 noites nos hotéis mencionados ou similares 
em  Regime com café da manhã e 1 almoço.

• Guia acompanhante bilingue de idioma es-
panhol e portugues  durante  o  percurso 

• Seguro de assistência Mapaplus

O Tour incluiSI

• Gastos pessoais como bebidas, gorjetas, 
seguros, lavanderia, assim como chamadas 
telefônicas.

• Permissão de entrada ao Canada.
• Excursões e refeições não indicadas no iti-

nerário.

O Tour não incluiNO

Cidade Hotéis

Toronto Chelsea Hotel 4*

Niágara Ramada Niagara Falls 3*

Ottawa Embassy Hotel and Suites 3*   

Quebec Le Lindbergh / Le Quartier  3*

Montreal Le Gouverneurs/Du Faubourg 3* Sup.

Hotéis previstos ou Similares

Toronto

6

 1

Preço por pessoa em $ USA  em Apartamento Duplo

Temporada
Iti. MM847

Duplo Triplo Quádruplo Sup Indiv

Maio,1,8,15 Junho, 29 Agosto, Setembro e Outubro 1.445 1.285 1.220 690

    22 Junho, Julho e Agosto (menos dia 29) 1.515 1.340 1.255 700

$

• Mínimo 2  pessoas  
• Os preços não são válidos para passageiros re-

sidentes ou com nacionalidade canadense.
• As gorjetas no Canadá são de caráter obriga-

tório, sendo 4$CAD para o motorista e 5$CAD 
para o guia (aproximadamente) por pessoa 
ao dia.

Notas Importantes

Pacote Plus

• REFEIÇOES
• 2 almoços
• EXTRAS
Costa de Beaupré

260 $ INCLUI 2 REFEIÇOES E 1 EXTRA

INTRODUÇÃO

Os destaques do leste do Canada: a moderna cidade de 
Toronto, um passeio de barco evocativo da região das 
“Mil Ilhas”, a surpreendente Ottawa, as espetaculares 
Cataratas do Niágara, o charme da tradicional Quebec, 
uma esquina da Europa na América do Norte, para aca-
bar em Montreal de língua francesa.

Canada

Toronto 1

Ottawa 1

Quebec 2

Montreal 1

C. Niágara1

+

Mai: 4, 11, 18, 25

Jun.: 1, 8, 15, 21, 22, 28, 29

Jul.: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27

 Ago.: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31

 Set.: 6, 7, 13, 14, 21, 27, 28

 Out.: 5, 12, 19, 26

2020

Saidas 2020
A TORONTO: Segundas-Feiras e Domingos
(Julho, Agosto e Setembro) 

Suplementos
(sujeto a modificaciones) $

Suplemento saída  1 de Junho (Grand Prix F1): 170$ em 
Duplo,  360$ em  Individual, 130$ em Triplo e 105$ em  
quadruplo Por pessoa 

OPCIONALES
Safari fotográfico de BALEIAS : 190$ Por pessoa  
Noite extra Toronto: 165$ Por pessoa  
Noite extra Montreal: 150$ Por pessoa  
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A partir de 1.495$
Visitando: Montreal, Quebec, Tadoussac, Ottawa, Mil Ilhas, Toronto, Niágara  
8 Dias
Canada Clássico

Dia 1º (Dom): Montreal
Chegada em Montreal Bem-vindo ao Canada! 
Traslado ao hotel. Acomodação no hotel

Dia 2º (Seg): Montreal
Café da manhã. Hoje realizaremos uma visita 
guiada a Montreal, a segunda maior cidade fran-
cófona do mundo. Montreal é uma cidade de con-
trastes com seu histórico Porto Velho e os novos 
espaços urbano no centro da cidade formado por 
edifícios modernos e uma rede subterrânea para 
pedestres com cafés, restaurantes, cinemas e lojas. 
Durante o nosso passeio por Montreal, descobri-
remos a maioria dos lugares mais importantes do 
centro da cidade antes de subir ao Mont Royal 
para apreciar a vista da cidade, o Oratório de Saint 
Joseph, a Basílica de Notre Dame e o Parque Olím-
pico construído para os Jogos Olímpicos de Verão 
de 1976. Acomodação no hotel

Dia 3º (Ter): Montreal / Quebec
Café da manhã. Hoje visitaremos a tradicional 

reserva indígena dos Huron, a restauração mais 
autêntica de uma vila indígena em Quebec. 
Esta visita oferece aos visitantes uma oportu-
nidade única de conhecer a história, cultura e 
o estilo de vida dos índios Hurões. Terminada 
a nossa visita continuaremos para a cidade de 
Quebec. Chegada e passeio panorâmico pela 
cidade. Aproveitaremos a visita guiada da ci-
dade mais antiga do Canada para admirar a im-
pressionante fortificação e a cidadela em forma 
de estrela. Depois realizaremos uma breve 
parada no Parlamento diante do Porto Velho, 
a Praça Real e o bairro de Petit-Champlain. Aco-
modação no hotel

Dia 4º (Qua): Québec / Tadoussac – Ob-
servação de Baleias / Québec
Café da manhã. Hoje de manhã sairemos com 
destino a Tadoussac ao longo da rota Charlevoix, 
nas margens do rio São Lorenzo. Parada na bo-
nita vila de Baie Saint-Paul, um paraíso para artis-
tas. A seguir embarcaremos em um cruzeiro de 3 

horas de duração, onde teremos a oportunidade 
de observar as baleias e belugas que habitam 
as águas do São Lorenzo. Retorno para Quebec. 
Acomodação no hotel

Dia 5º (Qui): Québec-Ottawa-Kingston
Café da manhã. Saída com destino a Ottawa. 
Chegada e visita panorâmica pela capital na-
cional. Veremos o Canal Rideau, os prédios do 
governo na colina do Parlamento, o ponto tu-
rístico mais importante de Ottawa, visitaremos 
também a Torre da Paz com mais de 90 metros 
de altura. Vamos ver também o Byward Market, 
a prefeitura, a troca da guarda, herança inglesa 
no Canada (apenas os meses de julho e agosto). 
Continuaremos com destino a Kingston. Acomo-
dação no hotel

Dia 6º (Sex): Kingston / Mil Ilhas / To-
ronto 
Café da manhã, hoje desfrutaremos de um 
cruzeiro para apreciar as muitas ilhas espal-
hadas do São Lorenzo. À tarde, sairemos com 
destino a Toronto, onde chegaremos à metade 
da tarde. À tarde, visita panorâmica da cidade. 
Veremos o Dominion Center, a prefeitura, Uni-
versidade de Toronto, Ontario Place, distrito 
comercial Yorkville com suas lojas elegantes, 
Chinatown e a torre CN, a estrutura mais alta 
no hemisfério ocidental com seus 553 metros 
e que é visitado por mais de 2 milhões de pes-
soas todos os anos. Resto da tarde livre. Aco-
modação no hotel

Dia 7º (Sab): Toronto / Niagara
Café da manhã.  Hoje as Cataratas do Niágara 
estão nos esperando! Um dos mais belos es-
petáculos naturais do mundo. Vamos fazer um 
passeio de barco a bordo Hornblower. Acomo-
dação no hotel

Dia 8º (Dom): Niagara / Toronto 
Café da manhã.  Manhã, livre. No horário defi-
nido, traslado ao aeroporto.

• Traslados, visitas e excursões em serviço regu-
lar segundo itinerário.

• 7 noites nos hotéis mencionados ou similares.
• Regime de acomodação, café da manhã
• Guia acompanhante bilíngue de língua espan-

hola / italiana durante todo o percorrido
• Seguro de assistência Mapaplus

O Tour incluiSI

• Qualquer serviço expressamente como não 
indicado.

• Gorjetas para o motorista e o guia. 
• Visto 

O Tour não incluiNO

Cidade Hotéis

Montreal Les Suites Labelle 3*

Québec Royal William  3*

Kingston The Ambassador Conference Resort 3* 

Toronto Toronto Don Valley Hotel 3*

Niágara Falls Americana Conference Resort 3*

Hotéis previstos ou Similares

Montreal

6 1

Preço por pessoa em $ USA  em Apartamento Duplo

Temporada
Iti. MM848

Duplo Triplo Quádruplo Sup Indiv

05 Mai – 05 Out 1.625 645 1.495 575

$

• Mínimo de 2 passageiros.
• A ordem das visitas pode variar no destino, 

mantendo o programa integro.
• As gorjetas no Canada são de caráter obriga-

tório sendo $ 4 CAD para o motorista e CAD $ 
5 para o guia (aproximadamente) por pessoa 
e dia

• Preços não válidos para passageiros residentes 
ou com nacionalidade canadense.

Notas Importantes

Canada

Junho 15

Julho 6, 20

Agosto 3, 10, 31

Setembro 7

Outubro 5

2020

Saidas 2020
A MONTREAL: DOMINGOS 

Suplementos
(sujeito a modificações)$

OPCIONAIS
Complemento de meia pensão por pessoa 250$ 

Quebec 2

Toronto 1

C. Niágara1

Ottawa 1 Montreal 2

Kingston1

INTRODUÇÃO

Um passeio pelo Canada tradicional: A Montreal moderna, com a antiga 
Quebec, as baleias em Tadoussac, a magnífica Toronto e o espetáculo das 
Cataratas do Niágara!

¡N
OVO!
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A partir de 2.080$
Visitando: Calgary, Banff, Jasper, Kamloops, Vancouver  
8 Dias
Paisagens das Rochosas 

Dia 1º (Sex): Calgary
Chegada em Calgary, traslado ao hotel. Restante 
do dia livre. Acomodação no hotel.

Dia 2º (Sab): Calgary / Banff
Café da manhã. Visita a Calgary, esta cidade é 
famosa por ser a capital do mundo “Cowboy”. 
Possui boutiques tipo cowboy autênticas e o 
Heritage Park que conta a história da provín-
cia. Saída com destino ao Parque Nacional de 
Banff. Durante a nossa viagem observaremos 
o lago Minnewanka, a cascata Bow, e a Mon-
tanha Túnel, também no caminho podemos ver 
os típicos animais selvagens da região como 
alces, ursos pretos e grizzly. Acomodação no 
hotel.

Dia 3º (Dom): Banff / Lago Louise / Banff
Café da manhã. Hoje nos aguarda uma excursão 
magnífica visitando os lagos mais famosos do 
Canada. Vamos começar com o belo lago Mo-
raine (de junho a setembro) emoldurado com o 
vale dos dez picos dentro do parque nacional de 
Banff. A continuação conheceremos Lake Louise, 

desde onde observaremos o Glacial Victoria con-
siderada um dos locais mais cênicos do mundo. 
Antes de pegar a estrada de volta veremos o 
lago Esmeralda. Acomodação no hotel.

Dia 4º (Seg): Banff / Campos de Gelo 
/ Jasper
Café da manhã. Saída até a montanha Castelo. 
Continuaremos pela estrada das geleiras onde 
admiraremos o glacial Pata de Corvo e os lagos 
Bow e Peyto (durante os meses de verão). Che-
gada ao Jasper National Park, aqui conhecere-
mos o glacial Athabasca localizado nos campos 
de gelo da Columbia e onde realizaremos um 
passeio no Ice Explorer. Continuação da nossa 
viagem até a cidade de Jasper. Acomodação no 
hotel.

Dia 5º (Ter): Jasper / Lago Maligne / 
Kamloops
Meia pensão. Saída para o Lago Maligne, o 
mais bonito dos lagos do Canada. Durante o 
Tour faremos um cruzeiro para Spirit Island. 
Continuação para Kamloops. Desfrutaremos 

das majestosas vistas do Lago Moose e do pico 
mais alto de das montanhas rochosas, o monte 
Robson. Chegada e acomodação em um típico 
rancho canadense. Acomodação

Dia 6º (Qua): Kamloops / Vancouver
Café da manhã. Saída com destino a Vancouver. 
Durante a nossa viagem atravessaremos o fa-
moso rio Frazer. Acomodação no hotel.

Dia 7º (Qui): Vancouver
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade. 
Visitaremos os bairros de Yaletown, Chinatown, 
Gastown, Canada Place e Stanley Park. Breve 
parada para fotografar os autênticos totens in-
dígenas. Na saída do parque, conheceremos a 
praia de English Bay. Finalizaremos o nosso pas-
seio na Ilha Granville com seu artesanato local e 
a atmosfera marinha de Porto esportivo. Resto 
da tarde livre. Acomodação no hotel.

Dia 8º (Sex): Vancouver
Café da manhã. No horário definido, traslado para 
o aeroporto.

• Traslados, visitas e excursões em serviço regu-
lar segundo itinerário.

• 5 Café  da  manhã  e 1 jantar  no Rancho  
Soulth Thompson.

• Transporte em veículos com ar condicionado
• Guia acompanhante de idioma espanhol du-

rante o percurso   
• Passeio no Ice Explorer ( Campos de gelo)
• Visitas incluídas descritas no itinerário 
• Seguro de assistência Mapaplus

O Tour incluiSI

• Gastos pessoais como bebidas, gorjetas, 
seguros, lavanderia, assim como chamadas 
telefônicas.

• Excursões e refeições não indicadas no iti-
nerário.

• As gorjetas no Canada são de caráter obri-
gatório, sendo 4$CAD para o motorista e 
5$CAD para o guia (aproximadamente) por 
pessoa e dia.

O Tour não incluiNO

Cidade Hotéis

Calgary Sheraton Suites Calgary Eau Claire 4*

Banff Banff Aspen Lodge 3* Superior

Jasper Tonquin Inn 3*

Kamloops South Thompson Inn Rancho

Vancouver The Sutton Place Hotel 4* Sup

Hotéis previstos ou Similares

P. N de Jasper

6 1

Preço por pessoa em $ USA  em Apartamento Duplo

Temporada
Iti. MM849

Duplo Triplo Quadruplo Sup Indiv

3, 10 Mai 2.475 2.210 2.080 880

Resto da Temporada 2.645 2.325 2.160 1.215

$

• Mínimo 2 passageiros.
• A ordem das visitas poderá ser alterada no des-

tino, mantendo-se íntegro o programa.
• A gorjeta é obrigatória no Canadá.
• Os preços não são válidos para passageiros re-

sidentes ou com nacionalidade canadense.

Notas Importantes

INTRODUÇÃO

Uma emocionante viagem pelo mais espetacular do oeste do Canada, 
começando pela cidade dos cowboys, Calgary. Continuando através dos 
famosos lagos alpinos, florestas, geleiras e altos picos das Montanhas Ro-
chosas. Desfrute do charme de Vancouver, passeie pelos seus bairros e, em 
frente à baía, tenha a possibilidade de fazer um passeio de barco até Victo-
ria, a capital da Columbia Britânica, com seus jardins e prédios vitorianos.

Maio 3, 10, 17, 24, 31

Junho 7, 14, 21, 28

Julho 5, 12, 19, 26

Agosto 2, 9, 16, 23, 30

Setembro 6, 13, 20, 27

Outubro 4

2020

Saidas 2020  
A CALGARY: SEXTAS-FEIRAS 

Suplementos
(sujeto a modificaciones) $

OPCIONAIS  
Suplemento media pensión 250$ Por persona

Canada

Vancouver2

Banff2

Calgary 1Kamloops1

Jasper1

¡N
OVO!



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

A partir de 1.655$

Visitando:  Nova Iorque / Washington / Niágara / Boston

9 Dias
Joias da Costa Leste - USA

Dia 1º (Qui): Nova Iorque
Chegada em Nova Iorque, recepção e traslado 
ao hotel. Restante do dia livre. Acomodação no 
hotel.

Dia 2º (Sex): Nova Iorque / Filadélfia / 
Washington
Café da manhã. Saída para a Filadélfia, cidade 
onde treze colônias declararam sua indepen-
dência da Inglaterra. Na chegada, é feita uma 
visita que inclui: a estrada Elfreth, o antigo bairro 
vitoriano, a avenida Benjamin Franklin com uma 
parada em frente ao Museu de Arte e ao Sino 
da Liberdade. Almoço (não incluído) no prédio 
onde a sacola de grãos funcionava. Continuação 
até Washington. Chegada e restante da tarde 
livre. Acomodação no hotel.

Dia 3º (Sáb): Washington
Café da manhã. Saída para a visita de quatro 
horas que nos levará ao Cemitério de Arlington, 
onde os túmulos dos irmãos Kennedy estão loca-
lizados; os memoriais da memória dos presiden-
tes Lincoln e Jefferson; a Casa Branca (exterior); 
Avenida da Pensilvânia e o Capitólio. Tarde livre 

para visitar os museus do Instituto Smithsonian. 
Acomodação no hotel.

Dia 4º (Dom): Washington / Niágara
Café da manhã. No início da manhã, saída para 
Niágara. A rota atravessa os estados da Pensil-
vânia e Nova Iorque através das montanhas dos 
Apalaches. Chegaremos a Niágara pela tarde e 
de acordo com a estação faremos o passeio de 
barco de Maid of the Mist indistintamente neste 
dia ou o próximo. Acomodação no hotel.

Dia 5º (Seg): Niágara / Boston
Café da manhã. De manhã completaremos a vi-
sita das Cataratas do Niágara. Na hora indicada, 
partida para a cidade de Boston. Chegada e aco-
modação no hotel.

Dia 6º (Ter): Boston
Café da manhã. Na manhã visita da cidade: Uni-
versidade de Harvard, Copley Square em frente à 
qual é a igreja da Trindade; o bairro de Back Bay; 
Faneuil Hall (centro comercial); Quincy Market e 
outros pontos de interesse. Tarde livre. Acomo-
dação no hotel.

Dia 7º (Qua): Boston / Nova Iorque
Café da manhã. Saída de manhã para a cidade 
de Nova Iorque. No caminho faremos uma pa-
rada em Newport para ver esta charmosa cidade 
conhecida como a capital dos veleiros dos Esta-
dos Unidos. Após o almoço (não incluído), con-
tinuaremos até a cidade de Nova Iorque, onde 

chegaremos no meio da tarde. Restante do dia 
livre. Acomodação no hotel.

Dia 8º (Qui): Nova York
Café da manhã. Em seguida, começaremos o 
tour pela cidade. No caminho para Upper Man-
hattan ao longo do Central Park, passaremos 
pelo Lincoln Center, o edifício Dakota e ‘Straw-
berry Fields’. Após uma breve parada no Central 
Park para ver a placa em homenagem a John 
Lennon, continuamos no Harlem. Depois de um 
passeio pela área, descemos a 5th Avenue, onde 
veremos os museus Metropolitan, Frick e Gug-
genheim. Passando em frente à Catedral de São 
Patrício e do Rockefeller Center, faremos uma 
breve parada na Madison Square para ter uma 
visão do Flatiron Building e do Empire State. 
Continuação a Lower Manhattan, através de 
Greenwich Village, Soho (antigo shopping bairro 
agora moderno com galerias de arte, restauran-
tes gourmet e boutiques), Chinatown, Little Italy, 
Wall Street, Ground Zero e Battery Park, onde 
convergem Hudson e East Rivers. Deste parque 
histórico podemos admirar a Estátua da Liber-
dade. Aqui os passageiros podem optar por ficar 
para visitar locais de interesse em Lower Man-
hattan ou continuar até o hotel. Restante do dia 
livre. Acomodação no hotel.

Dia 9º (Sex): Nova Iorque
Café da manhã. Tempo livre até o momento do 
traslado para o aeroporto. Fim dos nossos ser-
viços. Até uma próxima viagem!

• Traslados, visitas e excursões em serviço regu-
lar segundo itinerário.

• Transporte em ônibus, mini ônibus ou van 
com ar-condicionado dependendo do número 
de passageiros.

• 8 noites nos hotéis mencionados ou similares.
• Transporte de 1 mala durante todo o percurso.
• Regime de acomodação e café da manhã.
• Cruzeiro Maid of the Mist (opera de maio a 

outubro). 
• Seguro de assistência Mapaplus

O Tour incluiSI

• Gastos pessoais como bebidas, gorjetas, 
seguros, lavanderia, assim como chamadas 
telefônicas.

• Tramites de entrada no país.
• Excursões e refeições não indicadas no iti-

nerário

O Tour não incluiNO

Cidade Hotéis

Nueva York Holiday Inn Express Manhattan West Side 3* 
/ Comfort Inn Midtown West 3*

Washington Marriott Wardman Park Hotel 3*Sup

Cataratas de 
Niágara  

Days Inn at the Falls 3*/ Sheraton At The 
Falls 3*Sup

Wakefield Four Points by Sheraton Wakefield Boston 
Hotel 3*

Boston (Quincy) Best Western Adams Inn 3*

Hotéis previstos ou Similares

Boston

7

 4-5

Preço por pessoa em $ USA  em Apartamento Duplo

Temporada
Iti. MM850

Duplo Triplo Quadruplo Sup Indiv

Janeiro e Fevereiro de 2020 2.045 1.800 1.655 1.050

09,16,23,30 Julho  e  06,13,20 Agosto de 2020 2.390 2.065 1.865 1.395

02,09 Abril,07 Maio, 05 Novembro,21 Dezembro de 2020 2.455 2.090 1.885 1.430

28 Maio, Junho e 27 Agosto de 2020 2.490 2.115 1.905 1.475

14,21 Maio, 02 Julho, Setembro e Outubro de 2020 2.575 2.170 1.945 1.555

04,18 Março de 2021 2.180 1.925 1.765 1.215

$

• Mínimo de 2 passageiros
• Gorjetas ao motorista e guia (US $ 3 a US $ 4 

por dia/pessoa conforme costume locais em 
Estados

• Unidos).
• Os preços não são válidos para passageiros re-

sidentes ou com nacionalidade americana.

Notas Importantes

INTRODUÇÃO

Viajaremos nesta viagem pelo Leste mais atraente dos Estados Unidos. Estando alojado em Manhattan, colocamos Nova York, a “capital do 
mundo”, aos seus pés. Você pode visitar as cidades mais tradicionais, como Boston, com seu ambiente universitário e Filadélfia, a cidade dos 
pais fundadores do país, bem como as paisagens dos Apalaches no caminho para as incríveis Cataratas do Niágara.

EE.UU.

New York 3

Washington
2

Boston
2C. Niágara

1

Jan 02, 16

Fev 06, 20

Mar 05, 19

Abr 02, 09

Mai 07, 14, 21, 28

Jun 04, 11, 18, 25

Jul 02, 09,16, 23, 30

Ago 06,13, 20, 27

Set 03, 10, 17, 24

Ocu 01, 08, 15, 22, 29

Nov 05

Dez 21

Mar 04, 18

2020 2021

Saidas 2020 / 2021 
A  NOVA IORQUE: QUINTAS-FEIRAS



57América*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais

A partir de 2.260$
Visitando:  Los Angeles / Grand Canyon / Las Vegas / Lago Mammouth ou Fresno / Yosemite / São Francisco / Santa Maria
10 Dias
Costa Oeste Completa

Dia 1º (Sáb): Los Angeles
Chegada, recepção e traslado ao hotel. Restante 
do dia livre. Acomodação no hotel.

Dia 2º (Dom): Los Angeles / Grand Can-
yon
Café da manhã. Na parte da manhã saída a ca-
minho do Grand Canyon, atravessando os de-
sertos de Mojave e Arizona na lendária Rota 66. 
Chegada no final da tarde. Acomodação no hotel.

Dia 3º (Seg): Grand Canyon / Rota 66 / 
Hoover Dam / Las Vegas
Café da manhã. De manhã, visita do Grand Can-
yon. O canyon é um verdadeiro paraíso para os 
amantes da natureza e da fotografia. Depois de 
visitar vários locais de interesse, continuamos 
nossa viagem até Las Vegas, no caminho atra-
vessamos a antiga Rota 66 e Hoover Dam. Che-
gada em Las Vegas, cidade da fantasia e meca 
de quem gosta do jogo. Acomodação no hotel.

Dia 4º (Ter): Las Vegas
Café da manhã. Dia livre para fazer passeios 
opcionais. De noite faremos uma excursão pela 
vida noturna da cidade, passando pelos grandes 
cassinos e admirando suas inúmeras atrações. 
Acomodação no hotel.

Dia 5º (Qua): Las Vegas / Mammoth 
Lakes ou Fresno
Café da manhã. Hoje saímos de Las Vegas e do 

deserto de Nevada e entraremos novamente 
na Califórnia, a caminho da cidade de Fresno, 
através do conhecido e extenso Vale de São Joa-
quin. Chegada no final da tarde. Acomodação 
no hotel.

(No verão, o itinerário é alterado pelo Lago 
Mammoth)

Dia 6º (Qui): Mammoth Lakes ou Fresno 
/ Yosemite / São Francisco
Café da manhã. Hoje viajamos para o Parque 
Nacional de Yosemite, onde temos a oportuni-
dade de apreciar a natureza em seu esplendor 
puro. Continuamos em direção a São Francisco 
cruzando o vale de São Joaquin. Chegada e aco-
modação no hotel.

Dia 7º (Sex): São Francisco
Café da manhã. De manhã começamos a visita 
desta bela cidade, incluindo a área do centro 
comercial e financeiro, com paradas no Centro 
Cívico, Twin Peaks, Golden Gate Park, a famosa 
Ponte Golden Gate e terminando na Doca dos 
Pescadores. Retorno ao hotel e tarde livre. Aco-
modação no hotel.

Dia 8º (Sáb): São Francisco / Monterey / 
Carmel / Santa Maria
Café da manhã. De manhã, encontro com seu 
guia e partida para Monterey, velha capital es-
panhola da Alta Califórnia. Após uma parada e 

seguindo o nosso passeio, vamos ao longo da 
costa conhecer o exclusivo “17 Mile Drive” com 
suas casas magníficas e campos de golfe, para al-
cançar ao “povoado” de Carmel. Onde o ator e 
produtor de cinema Clint Eastwood foi prefeito. 
Tempo livre para almoço (não incluído) e camin-
hada pela rua principal, cheia de galerias de arte 
e lojas atraentes. Então continuamos para o sul 
até chegarmos ao nosso hotel. Acomodação no 
hotel.

Dia 9º (Dom): Santa Maria / Los Angeles
Café da manhã. De manhã saída para Los Ange-
les. No caminho, passamos por Santa Bárbara. 
Tirar fotos externas da missão de mesmo nome, 
chamada de rainha das missões e depois iremos 
para a costa, cruzando suas ruas e edifícios de 
estilo colonial espanhol. Parada curta em frente 
à praia e saída para Los Angeles para chegar ao 
meio-dia. Chegada ao hotel e acomodação.

Dia 10º (Seg): Los Angeles
Café da manhã. Pela manhã, tour panorâmico 
de Los Angeles, iniciando o tour pelas áreas 
de interesse: Downtown, Financial District, Do-
rothy Chandler Pavillion (Entrega dos Óscares), 
Centro Cívico, Plaza Olvera, Sunset Boulevard, 
Hollywood, Avenida das estrelas, teatro chinês 
e áreas de Beverly Hills ... Traslado para o aero-
porto e fim dos nossos serviços. Até uma próxima 
viagem! (Para poder realizar este passeio, o voo 
de partida deverá ser depois das 16:00)

• Traslados, visitas e excursões em serviço regu-
lar segundo itinerário.

• Transporte em ônibus, mini ônibus ou van 
com ar-condicionado dependendo do número 
de passageiros.

• 9 noites nos hotéis mencionados ou similares.
• Acomodação regime café da manhã 
• Transporte de 1 mala durante todo o percurso.
• Entrada nos seguintes parques: Grand Can-

yon,  e Yosemite.
• Guia falando espanhol/português durante o 

circuito.
• Seguro de assistência Mapaplus

O Tour incluiSI

• Gastos pessoais como bebidas, gorjetas, 
seguros, lavanderia, assim como chamadas 
telefônicas.

• Tramites de entrada no país.
• Gorjeta para o motorista e guia ($3-$4 por dia/

pessoa é o costume nos Estados Unidos.

O Tour não incluiNO

Cidade Hotéis
Los Ángeles 
(Culver City)

Courtyard by Marriott Los Angeles West-
side 3*

Grand Canyon 
(Tusayan) Holiday inn Express Grand Canyon 4*

Las Vegas Luxor Resort & Casino 3*Sup

Fresno Chukchansi Gold Resort&Casino 3*

Mammoth 
Lakes* Mammoth Mountain inn 3*

San Francisco Hilton San Francisco Union Square 4*

Costa de Cali-
fornia Holiday Inn Express Lompoc 3*

Hotéis previstos ou Similares

Yosemite

9-13

Preço por pessoa em $ USA  em Apartamento Duplo

Temporada
Iti. MM851

Duplo Triplo Quadruplo Sup Indiv

11, 18 y 25 Ene; 1, 8, 15, 22, 29 Feb 2610 2390 2260 1320
07 Mar 2780 2480 2330 1505

14, 21 Mar 3030 2655 2455 1750
28 Mar; 4, 11, 18, 25 Abril 2920 2580 2400 1645

2, 9 , 16 Mayo; 27 Jun; 29 Ago; 3, 10 Oct 3035 2695 2510 1650
23, 30 May; 6, 13, 20 Jun; 4, 11, 18, 25 Jul; 8, 15, 22 Ago; 5,12, 19, 26 Sep; 17 Oct; 13 Mar 21'; 10, 17 Abr 21' 3135 2770 2570 1750

01 Ago 3300 2845 2645 1900
24 Oct; 5, 12, 19 Dic; 9, 23, 30 Ene 21'; 6, 13, 20 Feb 21'; 6,20, 27 Mar 21' 2670 2440 2310 1325

31 Oct; 7, 14; 27 Feb 21'; 24 Abr 21' 2875 2590 2430 1530
21 Nov; 03 Abr 21' 2765 2505 2360 1400

16 Ene 21' 2985 2645 2465 1635 

$

• Nos meses de verão, de junho a setembro, no 
quinto dia do itinerário teremos um pernoite 
no Lago Mammoth no lugar de Fresno.

• Os preços não são válidos para passageiros re-
sidentes ou com nacionalidade americana.

Notas Importantes

INTRODUÇÃO

Viaje pela parte mais interessante da Costa Oeste dos Estados Unidos visitando as grandes capitais: Los Angeles, São Francisco, a fascinante 
Las Vegas, os grandes parques nacionais como o Grand Canyon do Colorado ou Yosemite, os lugares emblemáticos da costa do Pacífico 
como Carmel, Monterey ou Santa Bárbara na “17 Miles Drive”. Hotéis sempre de qualidade e bem localizados nas cidades.

EE.UU.

Los Ángeles
2

Fresno o 
Mammoth Lakes

1

San Francisco2

Santa María1

Las Vegas
2

Grand
Canyon

1

Jan 11, 18, 25

Fev 1, 08, 15, 22, 29

Mar 7, 14, 21, 28

Abr 4, 11, 18, 25

Mai 2, 9, 16, 23, 30

Jun 6, 13, 20, 27

Jul 4, 11, 18, 25

Ago 1, 8, 15, 22, 29

Set 20

Out 3, 10, 17, 24, 31

Nov 7, 14, 21, 28

Dez 5, 12, 19

Jan 9, 16, 23, 30

Fev 6, 13, 20, 27

Mar 6, 13, 20, 27

Abr 3,10,17,24

2020 2021

Saidas 2020 / 2021 
A LOS ÁNGELES: SÁBADOS 



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

A partir de 830$

Visitando:  Cidade do México / São Miguel de Allende / Guanajuato / Guadalajara / Morelia / Cidade do México

8 Dias
Cores do México

Dia 1º (Sáb): Cidade do México
Chegada na Cidade do México e após os proce-
dimentos de imigração, recepção e traslado ao 
hotel. Acomodação no hotel.

Dia 2º (Dom): Cidade do México / Que-
rétaro / São Miguel de Allende
Café da manhã. No início da manhã partida 
para Querétaro. Visita panorâmica da cidade, 
visitando o aqueduto, a Plaza de la Indepen-
dência, o Teatro da República, os Templos de 
Santa Clara e San Martín de los Perros. Almoço. 
Continuação para São Miguel de Allende. Visita 
panorâmica desta encantadora cidade. Tempo 
livre para andar. Acomodação no hotel.

Dia 3º (Seg): São Miguel de Allende / 
Guanajuato / Guadalajara
Café da manhã. Saída para Guanajuato, Pa-
trimônio da Humanidade pela UNESCO. Visita 
panorâmica da cidade: Monumento a Pipila, 
Alhóndiga de Granaditas, Mercado Hidalgo, 
Beco do Beijo, Universidade, Praça do Baratillo, 
Union Garden, Teatro Juarez... Na parte da tarde, 
partida para Guadalajara, capital do mariachi e 
tequila. Acomodação no hotel.

Dia 4º (Ter): Guadalajara
Café da manhã. Visita panorâmica do centro 
histórico da cidade, incluindo a Catedral, Volta 
dos Hombres Ilustres, Palácio do Governo (Mu-
rais de Orozco), Teatro Degollado, Mercado de 
São João de Deus, etc. Mais tarde partida para 
Tequila. Uma das cidades mágicas do México, 
onde você poderá aprender sobre o processo de 
fazer o licor de mesmo nome. Almoço. Retorno 
a Guadalajara via Tlaquepaque, bela cidade co-
lonial conhecida por seus artesanatos e seus ma-
riachis. Chegada em Guadalajara. Acomodação 
no hotel.

Dia 5º (Qua): Guadalajara / Pátzcuaro / 
Morelia
Café da manhã. Saída para Patzcuaro, cidade 
mágica do México, no estado de Michoacán. 
Na parte da tarde, visita panorâmica da cidade, 
incluindo a Basílica de Nossa Senhora da Saúde, 
Templo e Colégio da Companhia de Jesus, a 
Câmara dos Onze Pátios e as típicas praças de 
Vasco de Quiroga e Gertrudis Bocanegra. Con-
tinuação até Morelia. Chegada e acomodação 
no hotel.

Dia 6º (Qui): Morelia / Cidade do Mé-
xico
Café da manhã. Visita panorâmica de Morelia, 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, in-
cluindo a Praça de Armas, o Palácio do Governo, 
Jardim e Conservatório de Rosas, Fonte das Ta-
rascas, etc. Almoço. Continuação para a Cidade 
do México. Acomodação no hotel.

Dia 7º (Sex): Cidade do México
Café da manhã. Começamos o passeio com o 
centro histórico, Patrimônio Cultural: as Belas 
Artes Palace, Rua Madero, o Zocalo, o Palácio 
Presidencial (Mural Diego Rivera), Catedral, 
Praça Santo Domingo, Praça Tolsá, a Alameda 
Central e finalmente reviveremos a história do 
México na Praça das Três Culturas. Terminamos 
na Basílica de Guadalupe, a Basílica mais visitada 
da América Latina por fiéis e peregrinações. 
Tarde livre. Acomodação no hotel.

Dia 8º (Sáb): Cidade do México
Café da manhã. No horário indicado, traslado 
ao aeroporto. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem.

• Traslados, visitas e excursões em serviço regu-
lar segundo itinerário.

• 7 noites nos hotéis mencionados ou similares.
• Regime de acomodação, café da manhã e 3 

almoços.
• Transporte em veículo com ar-condicionado 

com guia em espanhol do dia 2 ao 6.
• Seguro de assistência Mapaplus

O Tour incluiSI

• Gastos pessoais como bebidas, gorjetas, se-
guros e transporte de malas.

• Vistos 

O Tour não incluiNO

Cidade Categoria C Categoria B Categoria A

Cidade de México Regente 3* Casa Blanca / Royal Reforma 4* Galería 4*Sup

San Miguel de Allende Misión Molino 3* Sup La Casona 4* La Casona 4*

Guadalajara Casino Plaza 3*Sup Morales 4* Morales 4*

Morelia Misión Catedral 3* Sup De la Soledad 4* De la Soledad 4*

Hotéis previstos ou Similares

Guanajato

6  3

Preço por pessoa em $ USA  em Apartamento Duplo

Temporada
Iti. MM852

Categoria C Categoria B Categoria A

Duplo Triplo Sup. Indiv. Duplo Triplo Sup. Indiv. Duplo Triplo Sup. Indiv.

Todas as Saídas 930 845 285 1.065 1.010 405 1.135 1.080 425

$

• Os preços não são válidos para eventos espe-
ciais, festas nacionais e locais, Semana Santa 
e Natal.

• Os preços não são válidos para passageiros 
residentes ou com nacionalidade mexicana.

Notas Importantes

INTRODUÇÃO

Viaje ao México dos mariachis, da tequila, das mansões coloniais e das mil cores com que 
os mexicanos adornam suas mais belas cidades. Descubra as “Cidades Mágicas”, como São 
Miguel de Allende, ou Patzcuaro, com sua importante herança sociocultural do que o Mé-
xico é hoje. Vamos visitar a capital do país, a Cidade do México, uma megalópole que não 
deixará de surpreendê-lo.

2020-2021
Sábados de 04 de janeiro
a 19 de dezembro 2020

Saidas 2020
A CIDADE DO MÉXICO: SÁBADOS

MÉXICO

C. Mexico
3

San Miguel de Allende
1

Guadalajara
2

Morelia
1



Oceania
Austrália

• CLIMA
O clima na Austrália tem como principal referência a sua localização no hemisfério sul, ou seja, suas estações são contrárias 
às do hemisfério norte. Por outro lado, dadas as suas dimensões geográficas e características, o clima pode ser quente e 
tropical na parte norte, mais frio no sul. Em algumas regiões pode nevar no verão. De dezembro a março no período do 
verão, as chuvas tropicais são constantes . De junho a setembro, período de inverno, é muito temperado em quase todo 
o país, bastante seco e ensolarado no Norte e mais frio no Sul, e até mesmo neve nas áreas montanhosas desta região.

• VESTUÁRIO
Para este clima peculiar é aconselhável levar para quase todo  roupas confortáveis  e leve não pode faltar  os óculos de sol, 
chapéu e protetor solar  para todos os dias. Também é aconselhável usar repelente . Sapatos de caminhada confortáveis 
para visitas . E roupas quentes se for para o sul e no inverno.

• MOEDA 
Dólares Australiano é a moeda local,  hoje  corresponde  a cada 1 USD x 1,48 AUD que pode ser trocada facilmente  nos 
bancos ou casa de câmbio no aeroporto. Cartão de crédito é aceito em todo o país, bem como Traveler cheque. É usual  o 
serviço gorjetas  nos restaurantes  aproximadamente 10 AUD em cada refeição.

• ELETRICIDADE
Na Austrália  a  voltagem é 220/240V.  É recomendado  levar  adaptador.

• GEOGRAFIA
A Austrália é uma ilha de mais de 7,6 milhões de quilômetros quadrados. É um país gigantesco onde existe uma grande dif-
erença entre a costa tropical do leste do país ou o Norte dele com o centro ou oeste que é muito deserto. Atravessar o país 
por estrada de norte a sul ou de leste a oeste, significa dias e dias de deserto árido. O sudeste e o Sul são climaticamente 
mais suaves onde encontramos muita área verde.  

• GASTRONOMIA
A comida na Austrália é muito semelhante à Europa e a América do Norte , embora tenha em muitos pratos com influência 
Asiático. Por outro lado, há  vários  pratos locais exóticos, como carnes de canguru e crocodilo. Uma grande produção de 
cordeiro e carne bovina. Há uma grande diversidade de frutas tropicais acessíveis em  todo  país. Além disso a indústria 
pesqueira é muito forte no país com ampla distribuição por toda a ilha. Sua sobremesa mais popular é a Pavlova composta 
de creme, frutas e merengue. A Austrália também é um grande produtor de vinho tornando-se um país que oferece uma 
grande diversidade de vinhos tintos, brancos e rosé. A cerveja australiana também é muito famosa.

• VISTO
O visto  é obrigatório para  viajar para Austrália.

• COMPRAS
Existe  uma grande indústria baseada em artigos aborígenes  voltado exotismo, pinturas, artesanato e instrumentos pe-
culiares, como o “Bull Rourer”, bumerangues, etc. Além disso, como existem muitas minas, você pode comprar   pedras 
semipreciosas a um preço bastante bom.

• IDIOMA
A língua oficial é o inglês, embora nas grandes cidades existe  cidadãos de diferentes nacionalidades, por isso não é difícil  
ouvir  outros  idiomas. 

Nova Zelândia
• GEOGRAFIA
A Nova Zelândia é um país com muitas ilhas. Os principais em que as viagens são baseadas são: Ilha Norte , cujas 
principais atrações são Auckland, a cidade mais importante do país que está localizado entre duas grandes Baias : 
Waitemata a leste e Manukaub a oeste. Rotonua,  “Cidade de Azufre”, centro  da cultura Maori. O Parque Nacional de 
Tongariro, de grande valor paisagístico, especialmente por suas paisagens de vulcões, alguns dos quais ainda ativos, 
como Ruapehu ou Tongariro. E Wellington, a capital do país com grande atividade cultural e vida noturna. Ilha do 
Sul, cujo maior interesse em que descobrimos: O Parque Nacional Abel Tasman, uma das maravilhas naturais do país. 
Christchurch, “A Cidade dos Jardins”, com muitas influências do período britânico. Queenstown, localizada no Lago 
Wakatipu e cercada por montanhas que lhe dão um ar encantador. É o ponto de partida para atividades ao ar livre 
como rafting, parapente, bungy jumping, etc. As geleiras Franz Josef e Fox. Caráter excepcional porque eles se es-
tendem do mar para o interior até alcançar as florestas. Recomendado sobrevoar de helicóptero. E Kaikorua, pequena 
cidade a partir da qual você pode fazer excursões para admirar golfinhos, pinguins de baleia, focas etc., além de ser 
um lugar ideal para provar frutos do mar.

• DOCUMENTAÇÃO
O visto  é obrigatório para  viajar para Nova Zelândia.  

• CLIMA
Localizada no hemisfério sul, as estações são o contrário do que no Norte. Na Ilha do Norte há um clima temperado e 
úmido durante todo o ano. Na Ilha do Sul em seu inverno é frio e chove muito. No verão, o tempo é ameno.

• GASTRONOMIA: 
A comida em geral é bastante semelhante à comida europeia, embora haja uma grande diversidade de especialidades 
locais. Vale a pena destacar a carne de cordeiro, uma das principais indústrias do país, a carne de porco e peixes e frutos 
do mar muito notáveis. Há também uma grande diversidade de frutas entre os quais os kiwis se destacam. Os vinhos da 
Nova Zelândia são excelentes, assim como suas cervejas.

• MOEDA 
Dólares Neozelandês é a moeda local,  hoje  corresponde  a cada 1 USD x 1,60 NZL que pode ser trocada facilmente  nos 
bancos ou casa de câmbio no aeroporto. Cartão de crédito é aceito em todo o país, bem como Traveler cheque. É usual  
o serviço gorjetas  nos restaurantes e serviços prestados. 

• ELETRICIDADE
Na Nova Zelândia   a  voltagem é 220/240V.  É recomendado  levar  adaptador.

• VACINAS
Não é necessário 

• COMPRAS
Há uma quantidade enorme de Obras de artesão Maori feitas de madeira, osso e jade. Tecidos de lã de todos os tipos 
são notáveis.

• IDIOMA
A língua oficial é o inglês, O Maori também é língua oficial  de importância cultural  para os Neozelandeses.
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Austrália, Dreamtime
9 Dias
Visitando:  Sydney, Ayers Rock e Cairns

• Acomodação nos hotéis indicados  ou simi-
lares .

• Café da manhã diário. Almoço em  Sidney  no  
Cruzeiro no  Grande Barreira  de Coral.

• Traslados em  veículo  privados com A/C ( Ex-
cursões opcionais em ônibus turístico).

• Entradas a atracções e cruzeiro.
• Guia de idioma  espanhol  mencionado no 

itinerário (em ocasiões guia / chofer).
• Taxas locais.

O Tour incluiSI

• Voos domésticos : Sydney/Ayers Rock/Cairns.
• Comidas e serviços não mencionados no 

itinerário.
• Visto Australiano.
• Tudo que não estiver devidamente especifi-

cado como incluído.

O Tour não incluiNO

Saídas 2020/2021
A SYDNEY: TERÇAS-FEIRAS

Dia 1º (Ter): Sydney 
Chegada. Assistência e traslado para o hotel. 
Restante do dia livre. Hospedagem no hotel .

Dia 2º (Qua): Sydney 
Café da manhã no hotel. Manhã dedicada à 
visita da cidade incluindo: “The Rocks”, Kings 
Cross e a praia de Bondi Beach. Por volta do 
meio-dia, apreciaremos um almoço buffet a 
bordo de um navio de cruzeiro Capitão Cook 
pela Baia de Sydney. À tarde, visitamos a fa-
mosa Opera House. O guia explicará todos os 
aspectos de sua construção que durou 14 anos, 
e sua história de 58 anos. Visitar uma área fora do 
alcance do público onde poderemos fotografar 
com uma vista privilegiada. Tempo livre. Acomo-
dação no hotel.

Dia 3º (Qui): Sydney
Café da manhã no hotel. Dia inteiramente livre 
para visitas. Sugerimos as seguintes excursões 
opcionais: Gray Line - Grand Tour das  Mountains 
Azuis, com almoço. Bridge Climb Sydney - Esca-
lada ao pôr do sol – 3.5 horas aproximadamente. 
Acomodação no hotel.

Dia 4º (Sex): Sydney / Ayers Rock
Café da manhã. Transporte para o aeroporto 
para tomar voo com destino a Ayers Rock ( 
voo não incluído horário requerido as 10h30 da 
manhã). Chegada dando início as excursões para 
as Montanhas Olgas e o Ulluru, o grande Mo-
nólito Vermelho adorado pelo povo aborígene. 
Viagem às místicas 36 cúpulas Kata Tjuta. Uma 
caminhada descontraída que segue o caminho 
entre as duas cúpulas mais altas Walpa Gorge, 

onde podemos desfrutar vistas espetaculares. 
Continuamos nos dirigindo até  “Uluru”, onde 
teremos a oportunidade de testemunhar mu-
danças de cor espetacular ao pôr do sol deste 
monólito enquanto desfruta de aperitivos e um 
copo de Vinho. Traslado  ao hotel em Ayers Rock 
e acomodação.

Dia 5º (Sab): Ayers Rock
Antes de amanhecer, regressaremos a Uluru  
para apreciar a alteração das cores no mono-
lito.  Em continuação caminharemos juntamente 
com guia até os arredores da base Uluru. Con-
tinuação visitaremos Mutitjulu Walk, para admi-
rar  a arte rupestre dos aborígenes e conhecer 
as características e histórias. Continuação para 
o centro cultural de Uluru - Kata Tijuta, nome 
aborígene que significa “muitas cabeças, onde 
aprenderemos sobre a cultura aborígene e ob-
servaremos o artesanato e arte aborígene e des-
frutar de um café da manhã no Café Ininti (café 
da manhã incluído). Sessão de Arte Aborígene 
com introdução cultura  Anangu  em um atelier 
de um artista local, onde podemos  desenhar 
seguindo o  mesmo estilo. Excursão da tarde ao 
Campo de luz em um lugar remoto do deserto 

Cidade Categoria

Sydney Vibe Sydney 4*

Ayers Rock Hotel Desert Gardens 4*

Cairns Pacific 4*

Hotéis previstos ou Similares

INTRODUÇÃO

Organizamos  esta viaje para mostrar o que existe de mais importante na  Austarlia, Sydney, sua cidade mais emblemática com o Palácio da Ópera, 
a baía, suas praias e bairros do período britânico. No coração do deserto, o grande Ulluru ou monólito vermelho sagrado para o povo aborígine. E, 
finalmente, o tropical exuberante Barreira de Corais, a maior do mundo, bem como o ambiente de selva de Cairns. 

• Preços para mínimo 2 passageiros 
• No dia chegada os hotéis estrão disponível a 

partir das 15h00 
• Os voos  internos  devem  ser  reservados no 

horário  indicado, caso contrário não  podemos 
garantir  os traslados e  visitas programados.

Nota Importante

com vistas majestosas de Uluru. Acomodação 
no hotel.

Dia 6º (Dom): Ayers Rock | Cairns
Café da manhã no hotel. Manhã livre. Em horário 
apropriado, traslado  para o aeroporto para em-
barque  com destino a Cairns (Voo não incluído 
horário requerido 15h25 pm). Chegada a Cairns, 
traslado ao hotel e acomomodação.

Dia 7º (Seg): Cairns
Café da manhã. Dia inteiramente dedicado a um 
cruzeiro pela Grande Barreira de Coral incluindo 
almoço a bordo. Regresso ao hotel e hospedagem.

Dia 8º (Ter): Cairns
Café da manhã. Dia livre para visitar Cairns. Su-
gerimos visitas opcionais à Cape Tribulation, 
Daintree e Mossman e passeio panorâmico pela  
estrada de Ferro a Kuranda e passeio de teleférico 
sobre a floresta tropical. Acomodação no hotel  

Dia 9º (Qua): Cairns
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado 
para embarque em voo de  regresso. Fim dos 
nossos serviços. Até uma próxima viagem. 

Australia, Dreamtime
Preço por pessoa em $ USA  em Apartamento Duplo

Temporada
Iti. MM853

Categoria única
Duplo Triplo Sulp. Ind.

31 Mar. - 30 Set. 3.230 3.035 3.875

1 Out-31Mar. 2021 3.290 3.100 4.040

Supl. saída 31 Dez. 115 90 230

A partir de 3.035$
5

9

Uluru

Março: 31
Abril: 7, 14, 21, 28
Maio: 5, 12
Julho: 7, 14, 21, 28
Agosto: 4, 11, 18, 25

Setembro: 1, 8,15, 22, 29
Outubro: 6,13, 20, 27
Novembro: 3,10,17, 24
Dezembro: 1, 15, 22, 29

Janeiro: 5, 12, 19, 26
Fevereiro: 2, 9, 16, 23
Março: 2, 9, 16, 23, 30

2020 2021

AUSTRALIA

Sidney
3

Cairns3

Ayers 
Rock 3

¡N
OVO!
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Nova Zelândia Aotearoa
Rotorua

9 Dias
Visitando: Auckland, Rotorua, Christchurch, Wanaka, Queenstown e Milford Soun

• Todos os traslados desde o aeroporto ao hotel 
e vice-versa com assistência de fala espanhola. 
Os traslados em outros dias diferentes ao tour 
de chegada e/ou saída tem suplemento.

• Acomodação com café da manhã nos hotéis 
previstos ou similares 

• 3 almoços conforme indicado no itinerário.
• Visitas indicadas no programa com guia bilin-

gue  espanhol/italiano.
• Seguro de assistência MAPAPLUS

O Tour incluiSI

• Tarifas aéreas domésticas ou internacionais.
• Refeições não mencionadas no itinerário  
• Visto da Nova Zelândia
• Bebidas, gorjetas e outros serviços não men-

cionados como incluídos.
• Tudo que não estiver devidamente especifi-

cado como incluído.

O Tour não incluiNO

Saídas 2020 / 2021
A AUCKLAND: QUARTAS-FEIRAS Saidas  de quartas feiras desde 01 de abril a 31 de março 2021

Dia 1º (Qua): Auckland
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Tempo 
livre. Acomodação no hotel.

Dia 2º (Qui): Auckland
Café da manhã. Começaremos o dia visitando 
a Costa Oeste, o Parque Regional de Muriwai, 
conhecida por sua característica costa de areia 
preta. Esta praia é muito popular para o surfe e 
onde também habita normalmente uma colônia 
de alcatrazes. Essas magníficas aves expandem 
suas asas a mais de um metro de longitude. Con-
tinuaremos a visita ao Museu de Auckland, com 
sua interessante coleção de arte e relíquias Maori 
e polinésias. Depois, visitaremos o bairro de Par-
nell, onde realizaremos um passeio por um dos 
mais antigos bairros de Auckland, seguindo até 
Mission Bay. Seguirems novamente até o centro 
da cidade, visitando o Viaduto de Auckland, e 
em seguida a Sky Tower, a torre de Auckland, que 
possui 328 metros de altura. Dali, é possível ad-
mirar uma vista única da cidade e de suas baías: 
Waitemata e Manukau. Acomodação no hotel.

Dia 3º (Sex): Auckland / Matamata / 
Rotorua
Café da manhã. Sairemos para uma viagem 
mágica através da Terra Média, à Comarca do 
Hobbit, onde foi filmada a fascinante trilogia O 
Senhor dos Anéis e O Hobbit. Começaremos 
a viagem até o sul de Auckland por Bombay 
Hills através da rica região agrícola de Waikato. 
Passaremos pela histórica cidade de Cambri-
dge, cujo estilo agrega um ambiente inglês. 
Atravessaremos os verdes prados ondulantes, 
aproximando-nos da Comarca de Hobbiton. 
Chegaremos a Shire’s Rest, onde começaremos 
nosso tour por Hobbiton Movie Set. O local está 
localizado dentro de uma das zonas mais espe-
taculares da região e é o único lugar no mundo 
onde se pode experimentar um set real de filme. 
Seremos testemunhas de 37 buracos hobbit, a 
ponte do arco duplo, a árvore da festa e a vi-

sita à pousada do Dragão Verde. Neste mágico 
lugar, poderão tirar uma foto na mesma porta da 
casa de Bilbo, onde poderá ver todo o set do 
filme nas colinas. Ao fim do tour, nos dirigiremos 
a marquise de Hobbiton para almoço. Após al-
moço, saída em direção a Rotorua e traslado ao 
hotel. Pela tarde, visita a Te Puia (anteriormente 
chamado Whakarewarewa), a Reserva Termal e 
Centro Cultural Maori, no Instituto Nacional de 
Arte e Artesanatos da Nova Zelândia, onde fun-
ciona uma prestigiada escola de esculturas em 
madeira. Nesta reserva, veremos diversos depó-
sitos de sílica e barro em ebulição, e será feita 
uma viagem aos gêiseres que foram parte da 
mesma. Em seguida, seremos recebidos da ma-
neira tradicional e veremos uma demonstração 
de danças e canções Maoris. Posteriormente, 
disfrutaremos o jantar típico da cultura Maori. 
Traslado  e acomodação no hotel.

Dia 4º (Sáb): Rotorua/ Christchurch
Café da manhã. Visitaremos, pela manhã, a Reserva 
Termal de Waimangu, extenso vale com abundante 
atividade geotermal, onde poderemos admirar os 
bosques e lagos de água cristalina, que se encon-
tram próximos à cidade, em particular os lagos Azul 
e Verde. Ao término, será feito o traslado ao aero-
porto de Rotorua, para o voo com destino a Christ-
church. (voo no incluído, horário do voo requerido 
NZ5785) Chegada a Christchurch, e seguiremos até 
o restaurante Curators para almoço. Após almoço 
realizaremos uma visita pela cidade, em seguida. 
Traslado e acomodação no hotel. 

Dia 5º (Dom): Christchurch /  Wanaka 
Café da manhã. Pela manhã, visitaremos ao ma-
ravilhoso Lake Tekapo, rodeado por montanhas 
com suas cristalinas águas de cor turquesa. Sai-
remos de Lake Tekapo e nos dirigiremos a Mount 
Cook Village, onde poderemos apreciar as vistas 
espetaculares dessa magnífica área. Continuare-
mos nossa viagem passando pela zona Mackenzie 
Country. Pelo caminho, poderemos desfrutar de 

Cidade Categoria
Auckland  Grand Millenium Auckland 4* sup
Rotorua                 Millenium 4 *
Christchurch  Distinction Christchur 4* sup
Wanaka                  Edgewater Resort 4*
Queenstown Copthorne Resor Lakefront 4 *

Hotéis previstos ou Similares

• Preços para mínimo 2 passageiros 
• Para grupos pequenos o  guia  poderá exercer a 

função de  motorista.  
• Na sua chegada no hotel Grand Millennium Auc-

kland cada hospede recebe um voucher de NZD 
$50 que dá o direito ser utilizado durante a sua 
hospedagem no hotel em qualquer dos restau-
rantes, bar, mini-bar ou serviços  de habitações 
(room service).

• (Este voucher não pode ser trocando por din-
heiro ou para qualquer parte não utilizada)

• Os voos  internos  devem  ser  reservados no 
horário  indicado, caso contrário não  podemos 
garantir  os traslados e  visitas programados.

Nota Importante

vistas impressionantes do Monte Cook, o pico 
mais alto do país (3750m), e dos lagos e rios gla-
ciais de cor turquesa. Em seguida, continuaremos 
até Wanaka. Traslado e acomodação no hotel .

Dia 6º (Seg): Wanaka / Queenstown 
Café da manhã. Manhã livre para realizar pas-
seios ao redor deste espetacular lago, e seu 
povoado cheio de cafés e barracas de artesa-
nato. Ao meio-dia, sairemos de Wanaka com 
destino a Queenstown, passando pelo tradicio-
nal povoado mineiro de Arrowtown e pela ponte 
“Bungy Bridge” (salto não incluído), onde se ori-
ginou o conhecido bungee jumping.. Traslado e 
acomodação no hotel

Dia 7º (Ter): Queenstown / Excursão a 
Milford Sound / Queenstown
Café da manhã. Excursão de um dia inteiro a Milford 
Sound, viajando pelo Parque Nacional dos Fiordes. 
Um passeio de barco nos levará até o Mar da Tas-
mânia, e poderemos apreciar o quão magnífico é 
esse fiorde, o pico Mitre e as cascatas Bowen. Du-
rante a travessia, um almoço está incluso. Retorno 
a Queenstown  acomodação no hotel. Nota Im-
portante: A excursão a Milford Sound está sujeita 
às condições climáticas. Caso seja cancelada, será 
oferecida uma excursão a Doubtful Sound, pagando 
um suplemento adicional diretamente no local. 

Dia 8º (Qua): Queenstown
Café da manhã. Dia livre para realizar atividades 
opcionais. O ingresso para subir ao teleférico 
do Skyline Queenstown está incluído para que 
desfrute a qualquer hora do dia. La em cima em 
Bob’s Peak poderá apreciar uma vista espetacu-
lar da região. Acomodaçã no hotel.

Dia 9º (Qui): Queenstown
Café da manhã e em horário apropriado, tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo de 
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

Nova Zelândia Aotearoa
Preço por pessoa em $ USA  em Apartamento Duplo

Temporada
Iti. MM854

Categoria única

Doble Triple Supl Indiv
01Abr-30Abr, 

01Sep-31 Mar, 21
3.595 3.460 1.175

01Mai-31 Ago 3.290 3.215 1.025

A partir de 3.215$
5

3

NOVA ZELÂNDIA

Auckland2

Rotorua1

 Christchurch3
Wanaka 3

Queenstown3

INTRODUÇÃO
Poucos lugares no mundo têm uma natureza tão diversa quanto a Nova Zelândia. São montanhas cobertas de neve, praias deslumbrantes, rios e lagos azuis cristalinos, cidades 
limpas e organizadas, áreas hidrotermais impressionantes, entre outras atrações. De lagos à montanhas cheias de gelo a praias. A Nova Zelândia possui uma riqueza natural 
sem igual para ser explorada e admirada. Já imaginou fazer uma viagem de carro para desbravar lugares remotos de um país tão cultural e inspirador? Se existe um jeito de 
nutrir a mente com o que de mais belo você pode encontrar numa viagem, sem dúvidas a Nova Zelândia tem a oferecer! Um país independente, com população aproximada 
de 4 milhões de pessoas, sendo a maioria de origem europeia ou asiática. Cerca de 15% da população é composta pelos nativos do país, os Maoris. Os neozelandeses são 
conhecidos por serem amigáveis e receptivos com os visitantes internacionais. Além de ser um país de grande diversidade cultural, a Nova Zelândia é mundialmente conhecida 
como a capital dos esportes radicais. Praias, estações de esqui, montanhas espetaculares, vulcões, lagos, geleiras, florestas e planícies: qualquer que seja o lugar, as possibilida-
des de aventurar-se são inúmeras. Aqueles que procuram um destino mais relaxado também estarão bem servidos: artes intrigantes, arquitetura, história, cultura, gastronomia 
e tratamentos terapêuticos são abundantes. Localizada no Oceano Pacífico, a Nova Zelândia é constituída por duas ilhas principais – a Ilha Norte e a Ilha Sul – além de outras 
menores. Confira abaixo tudo o que preparamos para você neste paraíso natural.

¡N
OVO!


