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Ideias, tendências e qualificação para agentes de viagens



É com muita alegria, e uma boa dose de determinação, que te-
mos o prazer de entregar essa publicação ao mercado de turis-
mo. Mais do que um material de consulta, ele tem a missão de 
apresentar informações relevantes, levar mais conhecimento e 
tornar-se uma ferramenta de pronta referência no trabalho dos 
agentes de viagens. Os Top Destinations, como os chamamos, 
vêm carregados de experiências e ideias que podem ser cus-
tomizadas para cada viajante, conforme seu perfil e lifestyle. 
Aliás, entender bem esse viajante atual é o nosso grande desa-
fio. Segundo um estudo da Google, 53,6 milhões de viajantes 
brasileiros têm acesso à internet, e isso fez com que um bilhão 
de buscas de diferentes produtos e serviços de viagens fossem 
feitas no país, no ano de 2017. Razões de sobra para que nossa 
indústria fique atenta e se esforce, ainda mais, para entender 
esta nova jornada de compra, que impacta diretamente os nos-
sos negócios. Ainda de acordo com este estudo, nosso consumi-
dor assiste, em média, a 5 vídeos online, faz 34 buscas e passa 

por 380 sites durante os dois meses do planejamento da viagem. 
O impacto desse movimento já sentimos em nosso trabalho no 
dia a dia: clientes bem informados, exigentes e com uma de-
manda por informações relevantes e detalhadas. E mais do que 
isso, personalizadas. A segmentação deixou o consumidor com 
a impressão de que o mundo foi feito para ele, e é nossa mis-
são promover experiências de viagem que reflitam a maneira 
de ser de cada um, e nos adaptarmos a esta nova tendência de 
hipercustomização. Nas próximas páginas, você vai encontrar 
ideias e tendências para inspirar-se e desenhar conosco roteiros 
de acordo com as demandas e desejos dos seus viajantes, com a 
certeza de que pode contar com a nossa experiência e a nossa par-
ceria na concretização destas viagens. Esperamos que você goste 
do conteúdo e consiga surpreendê-los positivamente. Boa leitura!

Tamar Finkelstein - CEO
Nirce Finkelstein - Diretora
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Nosso trabalho é sempre resultado de 
uma soma de forças e parcerias que 
temos não só o prazer, mas também 
o privilégio, de manter ao redor do 
mundo. Mais do que empresas que 

dão todo o suporte necessário para 
a operação do nosso trabalho, são 

pessoas com quem temos vínculos de 
amizade e confiança e que realmente 
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agradecemos especialmente a 
participação destes parceiros:

Our work has always been the 
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we have the pleasure and the 
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the world. More than companies 
that give the necessary support 
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Leões emoldurados contra as dunas do  
Kalahari; praias de areia cobertas por dois 
oceanos; céus estrelados no deserto. Este é re-
almente um país de variações impressionantes.
A África do Sul é um país enorme, um territó-
rio do tamanho de toda a região sudeste bra-
sileira, somada ainda aos Estados do Paraná e 
Santa Catarina, mas é a diversidade de sua ge-
ografia que a torna um destino tão fascinante. 
Do deserto de Kalahari, ao norte, onde leões-
de-cara-preta percorrem as dunas douradas, 
até a costa de Overberg, que assiste ao retor-
no anual das baleias ao sul para parir e ama-
mentar seus filhotes; da majestade crescente 
da Cordilheira de Drakensberg, que atinge o 
pico na icônica montanha de topo plano, que 
abraça a parte portuária da Cidade do Cabo, 
aos safáris na savana, este é um país extraor-
dinário para o qual o viajante desejará voltar 
repetidamente, como muitos fazem.
Para a maioria, o principal atrativo são as 
reservas de observação aos Big 5 - leão, leo-
pardo, búfalo, elefante e rinoceronte, onde as 
espécies coexistem como há milênios em um 
deserto primitivo que toca a alma. Outros, 
fascinados pela história do homem antigo, 
descobrem mais sobre alguns de nossos res-
tos hominídeos mais ancestrais - com cerca de 
quatro milhões de anos - no Berço da Huma-
nidade, perto de Johanesburgo. Some a isto as 
praias arenosas, os céus estrelados no deserto, 
as montanhas serrilhadas e exuberantes.
Os colecionadores de arte agora incluem a Ci-
dade do Cabo como uma parada essencial em 
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suas viagens globais de compras, e o Museu de 
Arte Africana Contemporânea Zeitz MOCAA 
mostra a capital criativa de um continente que 
há muito tempo é difamado por estereótipos 
de pobreza e doença. A Cidade do Cabo e suas 
vinícolas também desfrutam de uma reputa-
ção estelar: dos mercados de alimentos aos 
bons restaurantes, a qualidade e a acessibilida-
de surpreendem os visitantes.
A Cidade do Cabo está sempre classificada 
entre as 10 principais cidades do mundo para 
visitar, na Condé Nast Traveler e Travel + Lei-
sure Magazine. A ‘Cidade Mãe’, como é cari-
nhosamente conhecida, é colorida e vibrante, 
cercada por montanhas dramáticas e praias 
arenosas. A sua magia reside no encontro de 
maravilhas naturais, diversas culturas, arte, 
design e uma próspera cena gastronômica e vi-
nícola. Desde piqueniques românticos e aulas 
particulares de culinária, até voos de helicóp-
tero e passeios emocionantes de carros espor-
tivos - a Cidade do Cabo tem muitos mimos 
especiais para o viajante mais exigente.
Todas essas são boas razões para visitar este 
país, mas o que mais surpreende é a hospita-
lidade dos sul-africanos. Alguns dizem que é 
por causa do ubuntu que há tanta cordialidade: 
uma filosofia que diz que nenhum ser humano 
pode existir isoladamente, que nos tornamos 
humanos através de outros humanos. Inde-
pendentemente disso, o viajante encontrará 
uma nação muito acolhedora e se envolverá 
facilmente com os locais, já que muitos deles 
se comunicam bem em inglês.
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CLIMA
A África do Sul é famosa pelo seu sol. É um país rela-
tivamente seco, com uma queda de chuva média anual 
de cerca de 464 mm. O clima é o semiárido, o que, por 
definição, significa verão quente, podendo chegar a quase 
30º C, e inverno frio, com média de 5º C, pouca chuva e 
umidade do ar bem baixa. 

Dezembro, janeiro e fevereiro
Verão em todo o país. A parte central e nordeste (Kru-
ger), apresenta o clima tropical. O verão é chuvoso, com 
temperaturas chegando facilmente aos 35º C. No sudeste 
e no sul (Cidade do Cabo), o clima é mediterrâneo e o 
verão é seco e agradável. Os dias são mais longos, o que 
facilita a aventura nos safáris.

 
Março, abril, maio e junho
Outono e início do inverno. Baixa temporada e ótima 
época para viajar, pois o clima é bom em todo o país.

Julho, agosto e setembro
Inverno em todo o país. No Kruger Park e em Johanesbur-
go o inverno é seco e as temperaturas são baixas, porém 
superagradáveis! Uma dica é fazer os safáris nessa época, 
pois apesar dos dias serem mais curtos, há menos folhas 
nas árvores, o que facilita a visualização dos animais. 
 

Outubro e novembro
Considerada a baixa estação, estes meses apresentam um 
clima de primavera e é o período do ano com menos vi-
sitantes no país.

PAPERS,

Please COMO CHEGAR
Há voo direto de São Paulo com duração de 9h para 
Johanesburgo, que tem o principal aeroporto de 
acesso.

DOCUMENTAÇÃO
Os brasileiros não necessitam de visto para até  
90 dias de estadia, seja a turismo ou a negócios. 
Basta apenas apresentar o passaporte com validade 
de até um mês da data de retorno ao Brasil, com pelo 
menos uma página em branco. 

VACINAS
É obrigatória a vacina contra febre amarela, que deve 
ser tomada pelo menos 10 dias antes do embarque, 
apresentando o CIV (Certificado Internacional da 
Vacina).

IDIOMA
Possui 11 línguas oficiais e mais 8 línguas não ofi-
ciais. Português e espanhol não estão entres estas 19 
línguas, e não são comuns. Porém, o inglês está entre 
as línguas oficiais e é falado normalmente. O inglês 
utilizado é o britânico. É possível conseguir guias 
em português na Cidade do Cabo e Johanesburgo.

FERIADOS NACIONAIS
1º de janeiro: Ano-Novo
21 de março: Dia dos Direitos Humanos
Março ou abril: Sexta-feira Santa
13 de abril: Dia da Família
27 de abril: Dia da Liberdade
1º de maio: Dia dos Trabalhadores
16 de junho: Jornada da Juventude
9 de agosto: Dia Nacional da Mulher
24 de setembro: Dia do Patrimônio
16 de dezembro: Dia da Reconciliação
25 de dezembro: Natal
26 de dezembro: Dia da Boa-Vontade

A Lei de Feriados Públicos determina que, sempre 
que um feriado cair em um domingo, a segunda-fei-
ra seguinte será um feriado.

Stellenbosch Franschhoek

ÁFRICA DO SUL

DISTÂNCIAS :
Cidade do Cabo > Johanesburgo - 1.400 km - 2h de voo
Johanesburgo > Kruger Park - 504 km - 55min de voo

Cidade do Cabo > Kruger Park - 1.906 km - 2h30min de voo
Cidade do Cabo > Stellenbosch - 52 km

Stellenbosch > Franschhoek - 37 km
Johanesburgo > Sun City - 177 km
Johanesburgo > Madikwe - 223 km

Informações prátIcas
África do Sul
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CROF TER’S  KITCHEN COM 
A  CHEF  NICKY GIBBS
Juntar-se a uma celebração da verdadeira 
hospitalidade sul-africana com a chef Nicky 
Gibbs, que abre sua casa para uma experiên-
cia de almoço muito íntima e descontraída, 
é totalmente sensorial. O Crofter’s Kitchen, 
localizado no vale Noordhoek, em Crofter, 
oferece vistas panorâmicas do pico de Cha-
pman até Kommetjie e fica na mundialmente 
famosa rota de Cape Point. A área é cercada 
por montanhas, oceano, arquitetura incrível 
e um jardim natural de fynbos, o que confere 
um ambiente descontraído. Com um número 
limitado de convidados (máximo de 14) senta-
dos em torno de uma mesa comum no centro 
da cozinha, os hóspedes podem desfrutar de 
um almoço excepcional, além de criar novas 
ou reavivar velhas amizades.

AULAS  DE CULINÁRIA
Novatos ou experientes, os amantes de comida 
que desejam ajustar ou expandir suas habilida-
des culinárias têm a opção de fazer aulas seja 
para aprender a preparação de uma refeição, 
para encher os copos de vinho e apenas curtir 
e relaxar, ou simplesmente conversar com um 
animado grupo.

Food &
Art

eat, drInk, smIle
África do Sul

THE OR ANJEZICHT CITY 
FARM AND MARKET
Realizado todos os sábados e domingos 
no histórico local de Granger Bay, na 
V&A Waterfront, o OZCF Market Day é 
um mercado comunitário com agriculto-
res locais independentes e produtores de 
alimentos artesanais.

NEIGHBOURGOODS 
MARKET NO OLD
BISCUIT MILL
Todos os sábados, o popular Neighbourgoods 
Market traz artesãos, designers e apreciadores 
de comida locais para o Old Biscuit Mill e é 
um programa obrigatório para todos os que 
visitam a Cidade do Cabo e o Old Biscuit Mill.

Descrito como a Tate Modern da África e instalado em um silo de grãos convertido em 
um prédio hipermoderno, com vista para o Oceano Atlântico, o museu é um dos edi-
fícios mais impressionantes que já foram construídos na África. É também a primeira 
instituição do continente dedicada à arte contemporânea. O MOCAA é um dos maiores 
museus do mundo, com mais de 9.500 m2 distribuídos por nove andares. É uma das 
várias instalações que faz parte do V&A Waterfront, um complexo ao lado do porto, 
repleto de bares e restaurantes.

ELGIN R AILWAY MARKET
Um antigo armazém de maçãs convertido em um movimentado mercado no estilo 
steampunk, com vendedores locais, música ao vivo e uma porta de entrada para a 
bela área de Overberg. Um belo espaço onde o Art Déco encontra o estilo vitoriano, 
o mercado é diferente de qualquer outro na África do Sul. O apito e o vapor do trem 
que chega são imperdíveis para crianças - e adultos - e uma experiência para os pas-
sageiros que se inscrevem para fazer o passeio.

UMA INQUIETA 
CENA CULTUR AL

Outras galerias
• Michaelis Galleries 

• Worldart
• Iziko Galeria Nacional

• The Cape Gallery
• Galeria AVA

• Everard Read Gallery
• Whatiftheworld Gallery

• 34 Belas artes
• Stevenson Gallery

• Projetos em branco
• Greatmore Studio
• Fundação Norval

• The Barnard Gallery
• Galeria Allderman

• Kalk Bay Modern

A Cidade do Cabo foi nomeada “Capital do 
Design Mundial”, em 2014, e evidências disso 
podem ser vistas em toda a cidade, em áreas 
específicas como Woodstock, Bree Street e 
East City. Para os amantes da arte, a Cidade do 
Cabo tem uma infinidade de galerias de arte e 
arte de rua, desde instalações clássicas e tradi-
cionais até avant-garde e local. Galerias como o  
Museu Zeitz Mooca de Arte Contemporânea 
da África, Associação de Artes Visuais, SMAC,  
Greatmore Studios, Goodman Gallery, Irma 
Stern Museum, Stevenson Gallery e Everard 
Read Gallery estão todas próximas à cidade.

Irma Stern, Colheita de Pimenta, 1962,
óleo sobre a tela, cortesia Iziko Gallery.

Os murais de rua são uma parte vital da cena 
artística da Cidade do Cabo. Na foto, a obra de 

Marti Lund, Mãos Humildes, 2016. 

MUSEU ZEITZ MOCA A

CIDADE DO CABO
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CIDADE DO CABO
A beleza natural da Cidade do Cabo, o sabor cosmopolita e a rica di-
versidade cultural oferecem aos hóspedes uma variedade de passeios. 
Pode-se explorar a cidade, incluindo o Jardim da Companhia, onde a 
comida era cultivada para a passagem de navios no século XVII, ad-
mirar as Casas do Parlamento, a Galeria Nacional, a Catedral de São 
Jorge e comprar lembrancinhas na Greenmarket Square ou fazer uma 
pausa para um café no lendário steampunk Truth Coffee e saborear as 
iguarias locais, como biltong e koeksisters, perto da Bree Street. Ou 
ainda assistir aos altos e baixos da história da Cidade do Cabo, desde 
o Grand Parade, onde Nelson Mandela se dirigiu ao país após sua li-
bertação da prisão, até o Museu do Distrito Seis, que destaca a amarga 
remoção forçada de sua população durante o Apartheid. As casas pin-
tadas de cores vivas e as ruas de paralelepípedos de Bo-Kaap oferecem 
maravilhosas oportunidades para fotos, mas não ignoram a história 
pungente das pessoas que moram lá. Uma visita à loja de especiarias 
também é imperdível.

VIAJANDO -  E  APROVEITANDO -
COM AS  CRIANÇAS
A Cidade do Cabo oferece muitas atividades e locais interes-
santes para manter os pequenos ocupados e os adolescentes e 
pais encantados. Aventuras e experiências de aprendizado são 
abundantes na cidade e arredores para crianças de todas as ida-
des, incluindo a emocionante diversidade de vida marinha, de 
pássaros e animais encontrada em toda a região. Há ofertas bas-
tante especializadas em turismo de luxo para as famílias, como, 
por exemplo, a opção de explorar a Cidade do Cabo com um 
guia privado, num veículo utilitário de aventura (AUV) total-
mente equipado. O veículo vem com wi-fi a bordo, uma cozi-
nha de safári e despensa gourmet, para que todo mundo esteja 
seguro e confortável onde quer que vá. Todo o equipamento de 
aventura é fornecido, desde pranchas de stand up paddle e pran-
chas de surfe, roupas de neoprene, até bicicletas e equipamento 
para trekking. Até uma babá itinerante pode ser acionada e, é 
claro, uma caixa de brinquedos para deixar todo mundo feliz.

AS  REGIÕES VINÍCOLAS
Visitar as famosas regiões vinícolas não é 
apenas para os entusiastas do vinho. Majes-
tosas paisagens montanhosas e vinhedos pi-
torescos se combinam para criar alguns dos 
panoramas mais lindos do mundo. A apenas 
45 minutos de carro da Cidade do Cabo, 
quase duzentas vinícolas produzem uma 
variedade de estilos de vinho tinto e bran-
co para todos os paladares. As propriedades 
vinícolas visitadas variam de acordo com as 
preferências do viajante, sendo as variedades 
de destaque: Chardonnay, Sauvignon Blanc, 
Chenin Blanc, Cabernet Sauvignon, Shiraz e 
o único tinto local, Pinotage. Gourmets Wine 
Tours  são a melhor pedida para organizar 
passeios pelos melhores vinhedos.

HIGH lights
top programs

África do Sul

Parque Nacional Private Game Reserve

Horário Existe restrição de horário, pois o parque fecha. Não há horários específicos de operação, por isso se pode fazer 
safáris cedo pelas manhãs e noturnos.

Terreno As trilhas desenhadas devem ser respeitadas, é proibido 
sair das mesmas. É possível sair das trilhas e se aproximar dos animais.

Limite de veículos Não existe limite de veículos por observação, ou seja, 
podem haver até 50 carros ao redor de um único animal.

Existe limite de veículos por observação, 2 ou 3 veículos no 
máximo para observar um animal, o que permite uma melhor e 

autêntica visão do animal.

Caminhadas na reserva Permitida com acompanhamento em alguns parques. Permitidas com acompanhamento em todos os parques.

SAFÁRI  -  REGIÃO DO  
KRUGER PARK & MADIKWE

Existem diversas regiões para safári na África do Sul. 
As melhores são Kruger e Madikwe, por oferecerem uma 
infraestrutura superior para receber os visitantes com  
lodges 5 estrelas, serviços de primeira classe, acesso e qua-
lidade dos tours. Os safáris, normalmente, são permitidos 
apenas para crianças a partir de 7 anos, mas depende da 
propriedade. Menos que isto, apenas em carro privado. 
São feitos 2x por dia, um cedo da manhã, antes de ama-
nhecer, e outro no fim da tarde, finalizando quando já está 
escuro, com cerca de 3h de duração. Os passeios são feitos 
em carros abertos, com um ranger e um tracker. O ranger 
é o guia e motorista. O tracker geralmente é um morador 
local e é aquele que procura os animais junto com o guia, 

e vai na frente do carro, armado.

R ADICALMENTE ESPORTIVA
Trilhas, ciclismo, parapente, esportes aquáticos e muito mais - os 
sul-africanos são loucos por esportes, e o clima ameno é propício 
para atividades ao ar livre. A Cidade do Cabo é um excelente 
lugar para quem sabe que a combinação de turismo com uma 
atividade física contribui para uma experiência diferente com 
gostinho de liberdade. São muitas - e eletrizantes - as opções:

• Fazer rapel nas escarpas da icônica Table Mountain.
• Passear de bicicletas elétricas.
• Andar de bicicleta pela cidade e pelas vinícolas.
• Voar em um avião a jato original da SA Airforce.
• Fazer tours de golfe em Royal Cape, Steenberg, Pearl Valley ou 
Arabella.
• Encarar o kloofing, um esporte local e popular que consiste em 
encontrar um penhasco o mais alto possível e pular nas águas 
geladas abaixo dele.
• Passeios de moto com uma Harley Davidson.
• Voar de parapente.
• Mergulhar em Simons Town na gaiola com tubarões ou aven-
turar-se com baleias.
• Andar de caiaque no mar, em Boulders Beach.
• Aventurar-se no paraquedismo.
• Fazer snorkel com focas.
• Andar de stand up paddle ou surfar em Muizenberg.
• Caminhar nas trilhas da Table Mountain, a 1086 metros acima 
do nível do mar, onde há uma vista espetacular de 360   graus da 
cidade, do mar e da Península do Cabo. 
• Pular de bungee jump da Ponte Bloukrans, na Garden Route ou 
balançar no desfiladeiro de Graskop.

Diferenças entre Safáris em Parques Nacionais e Reservas Privadas (Private Game Reserve):

Tubarões à vista: mergulho em gaiola

Ondas perfeitas para os apaixonados pelo surfe
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top Hotels

CIDADE DO CABO
The Silo

Mais do que um hotel, é uma celebração de arte, 
estilo, arquitetura e design. Uma homenagem ao 
glamour atemporal e ao luxo contemporâneo, ofe-
recendo os mais altos níveis de serviço persona-
lizado. É a base ideal para explorar tudo o que a 
Cidade do Cabo tem a oferecer. No próprio hotel, 
os hóspedes podem relaxar no SPA, tomar um chá 
da tarde com vista para a Table Mountain, beber 
champanhe no rooftop, nadar na piscina da cober-
tura ou desfrutar de uma visita guiada ao museu. 
O hotel ocupa seis andares acima do Museu de 
Arte Contemporânea Zeitz MOCAA, que abriga 
a maior coleção de arte africana contemporânea.

One & Only Cape Town
Situado no coração pulsante da 
cidade, no Victoria & Alfred 
Waterfront, este hotel é um  
anfiteatro natural para avistar 
as falésias dramáticas, coroa-
das com a majestade gritante da  
Table Mountain, ponto de en-
contro de águas cristalinas de 
dois grandes oceanos e a atmos-
fera excepcionalmente vibrante 

desta cidade multicultural.

KRUGER PARK
Singita
Singita é a palavra para “Lugar de Milagres”, uma marca de conser-
vação e ecoturismo que preserva a natureza africana nos últimos 26 
anos, oferecendo aos hóspedes uma experiência excepcional de safá-
ri com 15 luxuosas pousadas e acampamentos premiados. Conforto, 
exclusividade e um espaço amplo em belas reservas, com número li-
mitado de convidados e veículos, visualização de games extraordi-
nariamente consistentes e o cuidado excepcional que é tomado com 
cada hóspede durante sua estadia fazem do Singita uma escolha mui-
to especial.

Savanna Private 
Um lodge 5 estrelas superexclusivo, o Savanna está situado 

na internacionalmente famosa Sabi Sand Reserve, dentro da 
maior área de conservação do Kruger Park. Fica em uma área 

onde os games dos ‘Big 5’ são tão frequentes que não é inco-
mum ver leão, leopardo, elefante, búfalo e rinoceronte em um 
único passeio de carro. Veículos de observação especialmente 

projetados e guias altamente treinados, com vasto conheci-
mento da floresta africana, levam os hóspedes a encontros 

íntimos com uma grande variedade de vida selvagem. Nove 
suítes magníficas oferecem acomodações espaçosas e luxu-
osas. Sete das suítes possuem teto de tenda, combinando a 

elegância de uma época colonial antiga com toda a conveni-
ência das instalações modernas.

Luxury &
Comfort

África do Sul

REGIÃO DAS  VINÍCOLAS
La Residence
Uma referência para acomodações de luxo em Cape 
Winelands, o La Residence está cercado por vinhedos 
de Cabernet Sauvignon e Shiraz, olivais e pomares de 
ameixa, com um cenário espetacular de montanhas e 
vistas deslumbrantes de uma hipnótica paisagem. O 
hóspede é transportado para um mundo de requintada 
beleza, opulência e completa tranquilidade. 
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roteIros prIvados de luxo sob medIda

Esplêndida

África do Sul

África do Sul
8 dias | 7 noites - Parte Terrestre
Johanesburgo, Kruger Park, Cidade do 
Cabo e Johanesburgo

Dia 1 | Johanesburgo - Kruger Park 
Chegada em Johanesburgo, assistência e reembarque em voo com desti-
no ao Parque Kruger. Chegada e traslado ao lodge escolhido. Check-in e 
hospedagem por 3 noites, com pensão completa. Saída no final da tarde 
em veículo 4x4 para um safári na reserva. Retorno ao hotel e jantar.

Dia 2 | Kruger Park 
Saída em veículo 4x4 para um safári na reserva. Retorno ao lodge para 
café da manhã. Tempo livre e almoço. Saída no final da tarde em veículo 
4x4 para um safári na reserva. Retorno ao hotel e jantar.

Dia 3 | Kruger Park 
Saída em veículo 4x4 para um safári na reserva. Retorno ao lodge para 
café da manhã. Tempo livre e almoço. Saída no final da tarde em veículo 
4x4 para um safári na reserva. Retorno ao hotel e jantar.

Dia 4 | Kruger Park - Cidade do Cabo
Saída em veículo 4x4 para um safári na reserva. Retorno ao lodge para 
café da manhã. Tempo livre e almoço. Em horário apropriado, traslado 
ao aeroporto de Skukuza ou Hoedspruit, de acordo com lodge escolhido, 
para embarque com destino à Cidade do Cabo. Chegada e traslado ao 
hotel. Check-in e hospedagem por 4 noites, com café da manhã.

Dia 5 | Cidade do Cabo
Saída para passeio de dia inteiro, passando pelos principais pon-
tos turísticos da Cidade do Cabo. O passeio de teleférico está sujeito 
às condições climáticas. Parada para almoço em restaurante, loca-
lizado no Vale de Constantia. Após o almoço, visita ao encantador  
Jardim Kirstenbosch. Retorno ao hotel.

Dia 6 | Cidade do Cabo
Saída para passeio de dia inteiro à Península do Cabo. Visita à panorâmi-
ca estrada costeira no Atlântico. Parada para almoço no restaurante The 
FoodBarn. Retorno ao hotel.

Dia 7 | Cidade do Cabo
Saída para passeio de dia inteiro pela região das vinícolas. Visita às ci-
dades de Franschhoek e Stellenbosch com 3 degustações em vinícolas 
selecionadas, sendo uma harmonizada com chocolates e um delicioso 
almoço. Retorno ao hotel.

Dia 8 | Cidade do Cabo - Aeroporto 
Check-out do hotel. Traslado ao Aeroporto Internacional da Cidade do 
Cabo para embarque em voo com destino determinado pelos passageiros.

Inclui:
• 7 noites de hospedagem, sendo 3 noites no Kruger Park e 4 noites na 
Cidade do Cabo
• Café da manhã diário
• Hospedagem no Kruger Park, no sistema all inclusive
• Veículo privado
• Guia privado em espanhol
• Passeio ao Jardim Kirstenbosch
• Traslados indicados no itinerário
• Passeios e visitas indicadas no itinerário
• Refeições indicadas no itinerário, como almoços, jantares e degus-
tações
• Taxas por serviços de hotel
• Serviço ao viajante com telefones de emergência disponíveis 24 horas 
por dia
• Kit Mercatur Premium

Não inclui: 
• Voos internacionais e domésticos
• Refeições não mencionadas no itinerário
• Bebidas nas refeições
• Entradas e atividades não mencionadas
• Gorjetas
• Check-in antecipado e check-out tardio nos hotéis
• Despesas pessoais, seguro de viagem e excesso de bagagem
• Passeios opcionais
• Extras de quaisquer naturezas

Região/Cidade 5 Estrelas Luxo 4 Estrelas Superior

Parque Kruger 
Lion Sands Tinga ou Narina 

Lodges, Double Suite
Kapama Southern 

Camp

Cidade do Cabo
Cape Cadogan, Standard 

Room
Table Bay

Hotelaria prevista:

Luxo Boutique 4 Estrelas Superior

USD 9.045 USD 4.408

Valores em dólares, por pessoa, a partir de:

Opção 1 - 5 Estrelas Luxo
Lion Sands Ivory Lodge inclui: 
• Pensão completa, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas e seleção de bebidas premium
• Traslados regulares entre o aeroporto de Skukuza e o lodge, em idioma inglês
• 2 safáris por dia, em serviço regular e em veículo 4x4, walking safaris e pique-
nique acompanhados por guias experientes
• Itens do minibar, lavanderia e wi-fi

Lion Sands Narina/ Tinga Lodge inclui: 
• Pensão completa, incluindo bebidas alcoólicas e não alcoólicas (bebidas 
premium não incluídas)
• Traslados regulares entre o aeroporto de Skukuza e o lodge, em idioma inglês
• 2 safáris por dia em serviço regular e em veículo 4x4, walking safáris acompa-
nhados de guias experientes
• Itens do mini-bar e wi-fi nas áreas públicas

Cape Cadogan inclui:
• Café da manhã diariamente, wi-fi, shuttle cortesia de/para o Waterfront, em 
horários pré-determinados

Opção 2 - 4 Estrelas Superior
Kapama Southern Camp inclui:
• Pensão completa, incluindo bebidas alcoólicas e não alcoólicas durante
toda a estadia (exceto seleção de bebidas premium), cafés, chás
e snacks
• Bebidas alcoólicas locais e não alcoólicas (oferecidas nas paradas, durante
os safáris)
• Traslados regulares entre o aeroporto de Hoedspruit e o lodge, em idioma
inglês. Safáris em veículo 4x4, em serviço regular (acompanhados
de guias experientes).

Table Bay inclui:
• Café da manhã diariamente e wi-fi

Esta é uma sugestão de roteiro privado e sob medida para passageiros individuais. Consulte-nos 
sobre outros tipos de tours, itinerários, datas, categoria de hotéis e valores. Estes roteiros poderão 
ser utilizados para minigrupos e grupos. Preço por pessoa, com base em duas pessoas viajando 
juntas. Valores e lugares sujeitos a disponibilidades e alterações. Tarifas válidas de novembro de 
2019 a 20 de dezembro de 2020, exceto feriados e datas comemorativas. A hotelaria pode variar 
para hotéis similares, diferentes dos previstos. Valor não inclui IRRF, fornecido no ato da reserva.

EXTENSÃO PARA KAPAMA KARUL A 
4 dias | 3 noites

Dia 8
Traslado ao aeroporto para voo para Hoedspruit, via Johanes-
burgo. Chegada, recepção e traslado regular entre o aeroporto de 
Hoedspruit e o lodge, em idioma inglês. Hospedagem de 3 noites no 
Kapama Karula, em Vila Familiar, em sistema all inclusive, incluindo 
bebidas alcoólicas e não alcoólicas durante toda a estadia, exceto a sele-
ção de bebidas premium, cafés, chás e snacks. Bebidas alcoólicas locais 
e não alcoólicas, oferecidas nas paradas, durante as expedições. Safáris 
em veículo 4x4, em serviço regular, acompanhados de guias experientes.

Dias 9 e 10
Kapama Karula - Dias dedicados às atividades do lodge.

Dia 11
Check-out do hotel. Traslado regular entre o lodge e o aeroporto de 
Hoedspruit, em idioma inglês.

Inclui:
• Hospedagem em sistema all inclusive, conforme roteiro

Não inclui:
• Passagem aérea internacional e doméstica
• Refeições não mencionadas no itinerário
• Bebidas não mencionadas
• Entradas e atividades não mencionadas
• Gorjetas
• Check-in antecipado e check-out tardio nos hotéis
• Despesas pessoais, seguro de viagem e excesso de bagagem
• Passeios opcionais
• Maleteiros nos hotéis e aeroportos
• Extras de quaisquer naturezas

A hotelaria pode variar para hotéis similares, diferentes dos previstos.

Cidade 5 Estrelas Luxo

Kapama Karula Villa Familiar, Full Board

Valores em dólares, por pessoa, a partir de:

Acomodações 5 Estrelas Luxo

Duplo USD 6.306

Criança Grátis 

Tarifa familiar com base em dois adultos pagantes e 2 crianças - free.

POLÍTICA INFANTIL KAPAMA KARULA
Vilas: Das 12 vilas, 2 delas têm um segundo quarto que pode acomodar duas crianças menores 
de 12 anos ou um adulto adicional, através de uma entrada comum. Todas as crianças com 
menos de dezesseis anos devem estar acompanhadas por um adulto responsável durante 
passeios de carro e caminhadas. Crianças com menos de 12 anos são permitidas no safári a 
critério exclusivo do gerente ou guia. Crianças menores de 6 anos não são permitidas no safári.

Lions Sands Lodge
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África do Sul 

África do Sul

em Família 11 dias | 10 noites - Parte Terrestre
Cidade do Cabo, Hermanus 
e Reserva Kwandwe

Dia 1 | Cidade do Cabo
Chegada ao Aeroporto Internacional da Cidade do Cabo, recepção e 
traslado ao hotel. Check-in e hospedagem. 

Dia 2 | Cidade do Cabo
Saída para passeio pela cidade e visita à Table Moutain com subida 
ao topo. Após, retorno via Old Cape Malay Quarter para uma breve 
caminhada. Tour panorâmico ao Museu Sul-Africano, Parlamento, 
Galeria Nacional e Catedral de St. George. Em seguida, passeio pelo 
Greenmarket, onde é possível andar pelas barracas movimentadas do 
mercado em busca de lembranças africanas. Após, ida ao Castle, o edi-
fício mais antigo da África do Sul, e Grand Parade. Por fim, visita ao 
Museu do Distrito Seis. Retorno ao hotel.

Dia 3 | Cidade do Cabo 
Passeio de dia inteiro à Península. Saída da Cidade do Cabo em direção 
ao Cabo da Boa Esperança para passeio de barco em Hout Bay, num 
cruzeiro de 45 minutos até a Ilha Duiker, lar de milhares de focas e pás-
saros marinhos do Cabo. À tarde, pode-se escolher uma das atividades 
opcionais abaixo:
• Conhecer a capital mundial das pedras preciosas em Scratch Patch e 
Mineral World.
• Visitar a fazenda de avestruzes de Cape Point, onde a maior ave do 
mundo é criada.
• Ver mais de 40 espécies de répteis no Imhoff Snake & Reptile Reha-
bilitation Park.
• Visitar o maior parque de pássaros da África, com mais de 3.000 espé-
cies de pássaros e pequenos animais.

Dia 4 | Cidade do Cabo
Saída para passeio de dia inteiro às vinícolas. As vinícolas visitadas va-
riam de acordo com as preferências do passageiro. Algumas propriedades 
também oferecem atividades para crianças, incluindo Blauuwklippen, 
que possui uma coleção de carruagens históricas; Seidelberg, que abriga 
um estúdio de sopro de vidro e uma fazenda de animais; e Fairview, cujas 
cabras oferecem diversão sem fim e ótimos queijos. No caminho, visita 
ao Butterfly World, o maior parque de borboletas do sul da África. Após, 
almoço em um restaurante clássico da região e degustação de vinhos. No 
caminho de volta, parada no Eagle Encounters em Spier Estate, um centro 
de reabilitação e conservação de aves de rapina. Após, visita ao Cheetah 
Outreach, onde aprende-se sobre esses animais ameaçados e a importân-
cia de sua conservação. Retorno ao hotel.

 

Dia 5 | Cidade do Cabo - Hermanus
Saída para Grootbos, cidade próxima a Hermanus. Chegada ao hotel,  
check-in e hospedagem. Restante do dia livre para realizar as atividades 
oferecidas pelo hotel, como: passeios a cavalo, caminhadas guiadas, pas-
seios pela natureza, passeios marítimos e costeiros, caminhada no penhas-
co, visita a Klipgat Cave combinada com observação sazonal de baleias,  
observação de pássaros e colmeias de abelha.
 

Dia 6 | Hermanus
Dia livre para realizar as atividades oferecidas pelo hotel. 

Dia 7 | Hermanus
Dia livre para realizar as atividades oferecidas pelo hotel. 
 

Dia 8 | Hermanus - Cidade do Cabo - Port Elizabeth -  
Reserva Kwandwe
Traslado ao Aeroporto Internacional da Cidade do Cabo, para embarque 
no voo à Port Elizabeth. Chegada ao Aeroporto Internacional de Port  
Elizabeth, recepção e traslado aéreo à Reserva Kwandwe. Chegada, recep-
ção e traslado ao lodge. Restante do dia livre para realizar atividades ofe-
recidas pelo lodge, que incluem dois safáris por dia, passeios na natureza e 
caminhadas acompanhadas por rastreadores armados experientes (sujeito 
à disponibilidade).

Dia 9 | Reserva Kwandwe 
Dia livre para realizar as atividades oferecidas pelo lodge. 

Dia 10 | Reserva Kwandwe 
Dia livre para realizar as atividades oferecidas pelo lodge. 

Dia 11 | Reserva Kwandwe 
Check-out e traslado para o Aeroporto Internacional de Port Elizabeth 
para embarque no voo para o destino escolhido pelos passageiros. 

Inclui:
• 3 noites na Cidade do Cabo, com café da manhã
• 3 noites em Hermanus, em sistema all inclusive, com bebidas 
(água, refrigerantes, chá e café) e atividades especificadas no  
Grootbos
• 3 noites na Reserva Kwandwe, em sistema all inclusive, safáris pri-
vados na reserva, bebidas sem álcool, cervejas e vinhos de marcas 
locais
• Taxa de conservação em Kwandwe
• Traslados mencionados no itinerário, com veículo privado
• Passeios privados
• Taxa de turismo na África do Sul
•  Serviço ao viajante com telefones de emergência disponíveis 
24 horas por dia
• Kit Mercatur Premium

Não inclui:
• Passagem aérea internacional e doméstica
• Refeições não mencionadas no itinerário
• Bebidas de marca premium em Kwandwe
• Bebidas e lavanderia no Hotel Table Bay
• Outras bebidas não especificadas no Grootbos
• Entradas e atividades não mencionadas
•  Traslados adicionais, passeios e excursões na Cidade do Cabo e 
arredores
• Gorjetas
• Check-in antecipado e check-out tardio nos hotéis
• Despesas pessoais, seguro de viagem e excesso de bagagem
• Passeios opcionais
• Maleteiros nos hotéis e aeroportos
• Taxas de visto
• Extras de quaisquer naturezas

Valores em dólares, por pessoa, a partir de:

Esta é uma sugestão de roteiro privado e sob medida para passageiros individuais. Consulte-nos 
sobre outros tipos de tours, itinerários, datas, categoria de hotéis e valores. Estes roteiros poderão ser 
utilizados para minigrupos e grupos. Preço por pessoa, com base em duas pessoas viajando juntas. 
Valores e lugares sujeitos a disponibilidades e alterações. Tarifas válidas de novembro de 2019 a 20 
de dezembro de 2020, exceto feriados e datas comemorativas. A hotelaria pode variar para hotéis 
similares, diferentes dos previstos. Valor não inclui IRRF, fornecido no ato da reserva.

Hotelaria prevista:

Cidade 5 Estrelas

Cidade do Cabo
The Table Bay Hotel, Deluxe 

Mountain View Room

Hermanus
Grootbos - Garden Lodge,  
Two Bedroom Family Suite 

Reserva Kwandwe Kwandwe Ecca Lodge, Ecca Family Suite 

Acomodação 5 Estrelas

Duplo USD 8.832

Adicional Criança USD 2.293

Kwandwe Ecca Lodge

Reserva Kwandwe
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Viajar ao Chile é uma experiência singular em 
uma terra de paisagens impressionantes: uma 
aventura entre o deserto mais árido do mundo, 
ao norte, e a inalterada natureza de glaciares 
e fiordes da Patagônia Chilena, no extremo 
sul do país. Na região central, está localizada 
a cosmopolita Santiago, a capital, que oferece 
as mais diversas experiências como fazer pas-
seios de bicicleta pelos parques da cidade, de-
liciar-se com aulas de gastronomia junto a um 
chef chileno, desvendar os segredos dos
grafiteiros que embelezam as ruas de Santia-
go ou conhecer o atelier de um artista local. 
Outro destaque da região central do país são 
os vales vitivinícolas e seus vinhos mundial-
mente premiados, que permitem degustar 
uma grande variedade de cepas e, inclusive, 
hospedar-se em alguns de seus românticos  
hotéis boutiques.
O Chile conta, hoje, com uma infraestrutura 
privilegiada para experimentar toda a diver-
sidade natural da sua geografia com conforto 

e exclusividade. Experiências incríveis podem 
ser programadas com todo o cuidado pelo seu 
agente de viagens:
• Hospedar-se em um hotel localizado em ple-
no Parque Nacional Torres del Paine, aclama-
do a Oitava Maravilha do Mundo.
• Desfrutar de uma taça de vinho em um mo-
derno hotel, rodeado por vinhedos, que conta 
com uma exclusiva coleção de obras de arte.
• Encantar-se com um jantar sob o céu estre-
lado do Deserto do Atacama, passando a noite 
em uma exclusiva tenda privada.
• Navegar entre fiordes e glaciares, explorando 
a flora e a fauna de parques intocados.
• Aquecer-se com uma lareira ao anoitecer e 
acordar com a magnífica vista do vulcão Osor-
no, na Região dos Lagos.
• Mergulhar na cultura ancestral da Ilha 
de Páscoa, participando da Cerimônia do 
Curanto ou da pintura de corpos típica do  
povoado Rapa Nui.

Parque Nacional Torres del Paine
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Programa top: fazer um transfer de helicóptero da cidade de Santiago até um dos vinhedos mais 
exclusivos do país, desfrutando de belas vistas da Cordilheira dos Andes. Hospedar-se em um 

hotel boutique e participar de uma vindima noturna, aprendendo sobre a relação entre
a colheita e a qualidade do vinho produzido. A vindima acontece no mês de março.

Perto da vibrante e agitada Santiago, mais 
especificamente no Vale do Maipo, cresce uma 
cepa muito especial, a Carménère, originária 
da França e, hoje, considerada como a uva 
ícone do Chile. No século XIX, a epidemia 
de filoxera quase aniquilou todas as cepas 
da França, forçando os produtores de vinho 
franceses a recomeçarem com suas plantações. 
Seus esforços funcionaram e quase todas as 
linhagens foram trazidas de volta à vida, mas o 
Carménère não conseguiu se adaptar às chuvas 
frias da primavera e, no início do outono de 

ENOTURISMO
No Chile, é possível encontrar diversos vales férteis localizados entre as montanhas e o mar, que oferecem 
as condições climáticas ideais para o cultivo de uvas e a produção de alguns dos melhores vinhos do 
mundo. Aproveitar a visita ao país e descobrir novas cores, sabores e aromas dentro de uma taça, enquanto 
contempla-se os vinhedos no horizonte, é um experiência única para os amantes do vinho.

Food &
Art

A CEPA ÍCONE DO PAÍS

CARMÉNÈRE
Bordeaux, se extinguiu. Felizmente, uma década 
antes do início da praga que afetou a França, 
algumas cepas vieram para o Chile junto com 
imigrantes europeus e foram plantadas no país 
com muito bons resultados. Mais de cem anos se 
passaram e, em 1994, a existência de um Merlot 
diferente no Vale do Maipo chamou a atenção de 
um estudioso da Faculdade de Montpellier. Feita a 
análise da folha, foi redescoberta a cepa Carménère 
no Chile oficialmente em 1998. Hoje, ela pode ser 
encontrada também nos vales Colchagua, Rapel e 
Cachapoal.

Vale do Cachapoal e Millahue 
Está localizado a aproximadamente 90 km ao sul 
de Santiago e é reconhecido como uma das regiões 
vitivinícolas chilenas mais fortes no exterior devido 
ao caráter e à qualidade de seus vinhos. Com altas 
temperaturas no verão e chuvas no inverno, produz 
um vinho com taninos suaves, perfumado e fresco. 
A relação perfeita entre o doce e a acidez.

Viña São Pedro Tarapaca
Escondida entre as montanhas dos Andes e perto 
da cidade de Requínoa, esta vinícola permite 
personalizar a visita e provar seus vinhos mais 
premiados, como o Altair. Destaque para as 
degustações com vistas panorâmicas dos vinhedos e 
um almoço com alguns dos mais deliciosos sabores 
da gastronomia chilena finalizando esta experiência.

Viña Vik
O empresário norueguês Alexander Vik literalmente 
atravessou o mundo todo para encontrar o lugar 
perfeito para criar um vinho único. Localizada no 
Valle de Millahue, esta vinícola é um espetáculo 
arquitetônico projetado pelo arquiteto chileno 
Smiljan Radic que combina luxo, arte e a paixão 
pelo vinho. O produto da Viña Vik é resultado da 
otimização de cada uma das etapas da viticultura 
e vinificação, através da ciência e da tecnologia, 
resultando numa melhor maturação da uva e, 
por consequência, num melhor vinho. Destaque 
para os passeios a cavalo, trekking pelos vinhedos 
e montanhas que rodeiam a vinícola, além das 
delícias culinárias com produtos locais.
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ILHA DE PÁSCOA
É um dos lugares mais isolados e enigmá-
ticos do planeta e está localizado no meio 
do Oceano Pacífico. Faz parte da Ocea-
nia e, ao mesmo tempo, é território in-
sular do Chile. Declarada Patrimônio da  
Humanidade pela UNESCO, esta ilha 
é um tesouro arqueológico que vale as 
cinco horas de voo desde o continente 
chileno para conhecer seus mitos e rea-
lidades que giram em torno da existência 
dos Moais, além de suas centenárias tra-
dições e costumes que são praticadas até 
hoje pelo povo de Rapa Nui. Experiên-
cia memorável: fazer um passeio notur-
no por lugares como Ahu Naunau e Ahu 
Ature Huke e capturar fotos dos Moais 
com a Via Láctea ao fundo.

PATAGÔNIA  DO SUL
Não há dúvidas que a Patagônia do Sul é um dos 
destinos mais belos e mágicos do planeta. Os pri-
meiros exploradores que chegaram por lá, há mais 
de 500 anos, a descreveram como exótica, extensa, 
selvagem e de beleza infinita, características que esta 
região conserva até hoje. Não é de se surpreender 
que, ao explorar seus povoados, o viajante encon-
tre os típicos gaúchos no meio de paisagens cine-
matográficas. Os apaixonados pela natureza vão se 
encantar com o Parque Torres del Paine: florestas, 
montanhas, cachoeiras, lagos e vistas privilegiadas 
dos glaciais são parte de uma intensa experiência 
neste lugar. A melhor época do ano para viajar à Pa-
tagônia Chilena é entre outubro e março, período 
considerado como alta temporada.

HIGHlights

top programs
Chile

SÃO PEDRO DE ATACAMA
Culturas ancestrais e viajantes de todo o mundo 
se encontram neste antigo povoado de ruas de 
chão batido e casas de adobe, que é o ponto de 
partida para as aventuras no Deserto do Atacama. 
Um lugar fantástico que tem atrações como os 
gêiseres ativos Del Tatio, lagoas de cores inten-
sas e salares surpreendentes. Os viajantes aven-
tureiros vão amar visitar o deserto de bicicleta, 
deslizar pelas dunas em sandboard ou desfrutar 
de uma vista privilegiada no Vale da Lua. E para 
finalizar um dia cheio de sensações, São Pedro do 
Atacama oferece programas de alta gastronomia 
e SPAs de primeira classe. Finalmente, quando a 
noite cai, o espetáculo fica por conta das intermi-
náveis estrelas no céu que brilham sobre o deser-
to mais seco do mundo! 

REGIÃO DOS LAGOS,  
VULCÕES E  AR AUCANIAS
Uma região que convida o visitante a ma-
ravilhar-se com as imponentes vistas dos 
vulcões Osorno e Calbuco, que podem 
ser avistados à beira do Lago Llanquihue. 
No Parque Vicente Pérez Rosales, o pro-
grama é navegar pelas águas verdes do 
Lago de Todos os Santos para, em se-
guida, visitar a vila de Peulla. Para os 
esportistas, a atração é esquiar no meio 
de florestas milenares e aproveitar para 
relaxar o corpo em um dos centros ter-
mais localizados no meio de paisagens 
naturais inspiradoras. Pode-se também 
praticar esportes aquáticos em lagos e 
rios, desfrutar de um dia de pesca ou ex-
plorar a variada flora e fauna em reservas 
e parques nacionais. Para os amantes da 
aventura, a dica é visitar Pucón ou Puer-
to Varas, e fazer um passeio de rafting  
cheio de adrenalina.

Punta Arenas
Com um pouco mais de 130 mil habitantes e a 
renda per capita mais alta do país, Punta Are-
nas, uma cidade de ruas arborizadas e arquite-
tura de estilo europeu, é considerada o centro 
urbano moderno da Patagônia Chilena. Con-
ta com excelentes serviços e comércio, já que 
possui um porto e uma zona franca na qual as 
cidades do extremo sul do país se abastecem. É 
a porta de entrada para as expedições ao conti-
nente antártico e o ponto de partida para uma 
inesquecível aventura pela Patagônia Chilena.
Oferece muitas atividades divertidas como: 
navegação para avistar pinguins, visita ao 
“Fuerte Bulnes”, turismo de caiaque e passeios 
a cavalo no Estreito de Magalhães.

Torres del Paine
Durante o verão, o dia no parque tem 17 
horas de luz. E, ao nascer do sol, pode-
-se visualizar como os picos do Cerro del 
Paine se tingem de tons avermelhados e 
roxo. Para os apaixonados por trekking, 
este lugar não decepciona jamais: flo-
restas, colinas, cachoeiras, lagos e vistas 
privilegiadas dos campos de gelo do sul 
são parte da experiência. As águas azul-
turquesa, as geleiras e os picos de gra-
nito fazem com que o visitante do par-
que se sinta muito pequeno em relação 
à natureza e à sua vastidão. A paisagem 
cinematográfica da Oitava Maravilha do  
Mundo deixa todos os visitantes sem fôlego.

O CLIMA
O clima na Patagônia é caracterizado por fortes 
ventos, que aumentam especialmente na prima-
vera e no verão, quando a temperatura média no 
Parque Nacional Torres del Paine é de aproxima-
damente 11° C. No inverno, muitos dos circuitos 
tradicionais do parque são fechados ou dependem 
das condições climáticas. A única coisa previsível 
sobre o clima na Patagônia é sua imprevisibilidade: 

ventos fortes e chuvas podem aparecer sem aviso 
e os padrões climáticos também tendem a mudar 
rapidamente. Diz-se que na Patagônia se pode vi-
venciar todas as quatro estações do ano em somente 
um dia, motivo pelo qual é muito importante que o 
visitante esteja preparado com roupas em camadas 
que possam ser tiradas ou sobrepostas, dependendo 
das necessidades do momento.

Santiago > Punta Arenas - 3h10min de voo
De Punta Arenas a Porto Natales são mais 3h de carro

De Punta Arenas ao Parque Torres del Paine são mais 5h de carro
Santiago > Puerto Natales - 3h20min de voo

De Puerto Natales a Torres del Paine - 2h de carro

COMO CHEGAR 
COM VOOS 

A  PARTIR  DE 
SANTIAGO:

• Navegar de barco ou caiaque pelos fior-
des e canais e pelo Estreito de Magalhães 
para surpreender-se com os pinguins que 
gentilmente recebem o visitante na Ilha 
Magdalena.
• Aventurar-se na Terra do Fogo e desco-
brir os segredos mais bem guardados sobre 
os povos Kawésqar e Selknam, originários 
do extremo sul do Chile.
• Viver uma viagem única, explorando a 
parte mais ao sul do continente americano, 
embarcando num cruzeiro pela Antártica, 
um tesouro científico e ecológico que não 
se pode perder.

TOP DICAS

Vale da Lua

Vulcão Osorno

Stargazing: estrelas e galáxias na Ilha de Páscoa

Parque Nacional Torres del Paine
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Chile

Cidade Hotel

São Pedro de Atacama Hotel Alto Atacama

Deserto de Atacama Glamping

Hotelaria prevista:

Categoria de Apartamento Duplo

Catarpe Room / Programa Privado USD 7.138

Catarpe Room / Programa Regular USD 5.195

Suíte Tilo / Programa Privado USD 7.925

Suíte Tilo / Programa Regular USD 6.088

Valores em dólares, por pessoa, a partir de:

Esta é uma sugestão de roteiro privado e sob medida para passageiros individuais. Consulte-nos 
sobre outros tipos de tours, itinerários, datas, categoria de hotéis e valores. Estes roteiros poderão 
ser utilizados para minigrupos e grupos. Preço por pessoa, com base em duas pessoas viajando 
juntas. Valores e lugares sujeitos a disponibilidades e alterações. Tarifas válidas de novembro de 
2019 a 20 de dezembro de 2020, exceto feriados e datas comemorativas. A hotelaria pode variar 
para hotéis similares, diferentes dos previstos. Valor não inclui IRRF, fornecido no ato da reserva.

roteIros prIvados de luxo sob medIda

EXTENSÃO SANTIAGO 
3 dias | 2 noites - Parte Terrestre

Dia 1 | Santiago
Chegada ao Aeroporto Internacional de Santiago. Recepção e trasla-
do ao hotel escolhido. Check-in e hospedagem.

Dia 2 | Santiago
Saída para city tour histórico de 4 horas. Tarde e noite livres. 

Dia 3 | Santiago
Check-out. Traslado ao Aeroporto Internacional de Santiago para 
voo com destino determinado pelos passageiros. 

Inclui:
• 2 noites de hospedagem em Santiago no hotel escolhido
• Café da manhã 
• Meio dia de city tour histórico privado na cidade de Santiago
• Taxas por serviços de hotel
• Serviço ao viajante com telefones de emergência disponíveis  
24 horas por dia

Não inclui:
• Voos internacionais e domésticos
• Refeições não mencionadas no itinerário
• Bebidas nas refeições
• Entradas e atividades não mencionadas
• Gorjetas
• Check-in antecipado e check-out tardio nos hotéis
• Despesas pessoais e seguro de viagem
• Passeios opcionais
• Maleteiros nos hotéis e aeroportos
• Extras de quaisquer naturezas

Valores em dólares, por pessoa, a partir de:
Luxo 5 estrelas - USD 513

Dia 1 | São Pedro de Atacama
Chegada no aeroporto de Calama. Assistência e traslado ao hotel locali-
zado no Oásis de São Pedro de Atacama, que fica a 2.500 metros acima 
do nível do mar, no Deserto de Atacama, e que se estende da costa do 
Pacífico às montanhas andinas. Check-in e hospedagem no Hotel Alto 
Atacama. Recomendável uma reunião com o chefe de excursões para 
planejar as atividades dos próximos dias.

Dia 2 | São Pedro de Atacama
Saída para início das atividades escolhidas.

Dia 3 | São Pedro de Atacama
Saída para as atividades escolhidas e caminhadas. 
 

Dia 4 | São Pedro de Atacama - Glamping
Manhã livre para desfrutar de uma caminhada de meio dia, conhecer 
a cidade ou aproveitar as instalações do hotel. Saída em direção a uma 
área remota das montanhas salgadas do Deserto do Atacama. Caminha-

Inclui:
• 5 noites de hospedagem, sendo 4 noites no Hotel Alto Atacama e 1 
noite no Glamping
• Café da manhã, almoço e jantar diário
• Guia privado em espanhol
• Veículo privado
• Traslados indicados no itinerário
• 2 passeios de meio dia e 1 de dia inteiro, de acordo com a escolha 
no menu de tours, sujeito à disponibilidade na data, condições climá-
ticas e físicas dos passageiros
• Taxas por serviços de hotel
• Serviço ao viajante com telefones de emergência disponíveis  
24 horas por dia
• Kit Mercatur Premium

Não inclui: 
• Voos internacionais e domésticos
• Refeições não mencionadas no itinerário
• Bebidas nas refeições  
• Entradas e atividades não mencionadas
• Gorjetas
• Tratamentos de SPA
• Despesas pessoais, seguro de viagem e excesso de bagagem
• Passeios opcionais
• Maleteiros nos hotéis e aeroportos
• Extras de quaisquer naturezas
• Check-in antecipado e check-out tardio nos hotéis

Condições Gerais:
• Tarifas sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
• Por razões climáticas, o acampamento só opera de setembro a abril 
(sujeito à confirmação por condições climáticas). Não opera também 
entre 20 de dezembro e 03 e janeiro.

da pelo mundialmente famoso Vale da Lua e, durante a jornada, apre-
ciar desfiladeiros que a água trabalhou por séculos através das monta-
nhas e esculturas de sal esculpidas pelo vento; elementos que compõem 
o cenário perfeito para desfrutar de um pôr do sol irrepetível, estrelado 
pelo sol e pelos imponentes Andes. Chegada ao acampamento e hospe-
dagem. A estadia no Glamping inclui: hospedagem, jantar (churrasco), 
bar aberto com refrigerantes, vinhos e lanches, observação de estrelas, 
café da manhã e traslados. A noite de Glamping é privada. Após o jantar, 
o guia fará uma palestra sobre as estrelas e o céu do Atacama.

Dia 5 | Glamping - São Pedro de Atacama
Retorno ao hotel com uma parada na cidade de São Pedro para apreciar 
a bela paisagem diurna que o deserto oferece e as ruas aconchegantes 
da cidade. Restante do dia livre para aproveitar as instalações do hotel. 

Dia 6 | São Pedro de Atacama
Check-out. Traslado ao aeroporto de Calama para voo com destino de-
terminado pelos passageiros. 

ChileNatureza
Alto Atacama com Glamping no deserto 
6 dias | 5 noites - Parte Terrestre
São Pedro de Atacama

Glamping, uma combinação de camping e 
glamour, que alia natureza exuberante com 
tendas sofisticadas e muitos mimos de luxo.

Categoria Hotelaria 5 Estrelas Luxo

Santiago

Mandarim Oriental, Superior Room

The Singular, Lastarria Room

Ritz Carlton Santiago, Deluxe Room 

A hotelaria pode variar para hotéis similares, diferentes dos previstos.
Uma noite no deserto cercado de luxo e da poesia das estrelas

Hotel Alto Atacama
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Durante décadas, o Egito tem sido o destino 
escolhido por um número crescente de visi-
tantes, muitos dos quais retornam a este país 
excepcionalmente único, ano após ano, no de-
sejo de buscar uma experiência encantadora 
e incrivelmente diversificada. De pirâmides 
icônicas e bazares medievais à beleza natural e 
uma vibrante cultura contemporânea, o Egito 
é uma terra repleta de tesouros fascinantes. 
As pirâmides de Gizé - únicas sobreviventes 
das Sete Maravilhas Antigas; os templos de 
Luxor e Karnak, com suas colunas de lótus; o 
nascer do sol, no Vale dos Reis e os poderosos 
túmulos de Abu Simbel há séculos emocionam 
os visitantes.
O Egito moderno oferece uma extensa gama 

EgitoEGITO
Powered by Emeco

de destinos e as atividades superam as expec-
tativas de quem busca por uma experiência 
de viagem dinâmica e autêntica: suntuosos 
resorts, maravilhas subaquáticas na Riviera 
do Mar Vermelho, com seu badalado porto de 
iates em Marsa Alam, praias de cores suaves e 
macias da costa mediterrânea, cruzeiros pelo 
rio Nilo e a experiência histórica dos museus 
ao ar livre de Luxor.
Para os mais aventureiros, as imponentes ex-
pedições do Deserto Branco de Farafra, que 
lembram uma paisagem do Ártico; e a sereni-
dade e tranquilidade das pousadas ecológicas 
do Oásis de Siwa oferecem oportunidades es-
petaculares de férias.
E para os esportistas descontraídos, os campos 

de golfe projetados pelos maiores jogadores do 
mundo, em cenários espetaculares, são o lugar 
perfeito para os visitantes passarem seus dias. 
No Egito de hoje, a vida é colorida, emocio-
nante e variada. 
Enquanto o país compreende uma mistura de 
diferentes culturas e religiões, há um elemen-
to unificador encontrado no sangue de cada 
egípcio: uma sensação inigualável de hospita-
lidade e calor entre si e com os estrangeiros. O 
famoso historiador grego Heródoto certa vez 
se referiu ao Egito como o "presente do Nilo" 
- um fato que qualquer visitante deste grande 
país certamente atestará, ainda hoje.
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VESTUÁRIO
O Egito é um país muçulmano e, portanto, os visi-
tantes são aconselhados a se vestir de maneira con-
servadora. As mulheres devem cobrir os ombros e os 
braços, especialmente quando visitam mesquitas ou 
igrejas. Recomenda-se roupas folgadas de algodão 
no verão. Sapatos confortáveis são essenciais para 
passeios turísticos.

FOTOS E  V ÍDEOS
O Egito é o lugar perfeito para fotógrafos entusias-
tas. No entanto, a fotografia é estritamente proibida 
em instalações militares, obras públicas e prédios 
governamentais. Alguns museus e locais históricos 
podem não permitir fotografias, enquanto outros 
podem exigir uma taxa. Também é falta de educação 
tirar fotos das mulheres muçulmanas. É aconselhá-
vel sempre perguntar às pessoas se elas se importam, 
antes de fotografá-las.

PAPERS,

Please
PASSAPORTES E  V ISTOS
Todos os visitantes devem ter vistos e passaportes válidos por 
seis meses. Os vistos podem ser organizados através de embai-
xadas egípcias em todo o mundo e também podem ser autoriza-
dos nos aeroportos de entrada. 

SAÚDE
É obrigatória a apresentação do Certificado Internacional da 
Febre Amarela. Crianças de menos de um ano estão isentas. A 
esquistossomose ainda está presente no Delta do Nilo e no Vale 
do Nilo, por isso é aconselhável não se banhar nestas águas. Pre-
cauções contra hepatite A e C e difteria devem ser consideradas.

CLIMA
O Egito se beneficia do sol o ano todo. A melhor época para vi-
sitar o país é entre outubro e maio, quando as temperaturas são 
mais baixas, mas ainda agradavelmente quentes. Isso torna mais 
confortável explorar as ruas movimentadas do Cairo, visitar as 
pirâmides no deserto e explorar as antigas tumbas faraônicas.

O verão (junho, julho e agosto) é muito quente, embora as altas 
temperaturas sejam compensadas pelo ar seco, pelo ar condicio-
nado, por menos visitantes e por preços mais baixos. Isso sig-
nifica que o verão ainda é uma estação viável para uma viagem. 
Também costuma haver um pouco de brisa no Nilo, tornando 
um cruzeiro no rio uma boa escolha durante esse período. É a 
alta temporada na Costa do Mediterrâneo e do Mar Vermelho, 
pois o clima é excelente com longos dias de sol. 

O inverno no Cairo pode ser muito lindo e agradável. No deser-
to, as tempestades de areia acontecem em março e abril.

DISTÂNCIAS :
Cairo > Luxor - 658 km
Cairo > Aswan - 870 km

Cairo > Alexandria - 218 km
Luxor > Aswan - 241 km

Cairo > Abu Simbel - 1.123 km

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Alexandria 18° C 19° C 21° C 24° C 27° C 29° C 30° C 31° C 30° C 28° C 24° C 20° C

Aswan 24° C 26° C 30° C 36° C 40° C 42° C 42° C 42° C 40° C 36° C 31° C 25° C

Cairo 19° C 21° C 24° C 28° C 32° C 35° C 34° C 34° C 32° C 30° C 25° C 21° C

Luxor 23° C 25° C 29° C 35° C 39° C 41° C 41° C 41°C 38° C 35° C 30° C 25° C

Informações prátIcas
Egito

MÉDIA  DE TEMPER ATUR AS
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ROTA GASTRONÔMICA COM 
MERGULHO CULTUR AL
Descobrir os sabores, aromas e ingredien-
tes da cozinha egípcia é um diferencial para 
quem viaja em um tour privado. São progra-
mas que fazem até sete paradas em diferentes 
locais, onde o viajante descobrirá mais sobre 
a culinária local. Quer um preview do cardá-
pio? Kushari, um prato egípcio popular com 
macarrão, arroz e lentilhas, sucos frescos e 
baklava. Os tours duram, em média, 4 horas 
e são uma excelente oportunidade para saber 
mais sobre a cultura do Egito.

JANTAR NA FELUCCA, 
UMA FANTÁSTICA 
EXPERIÊNCIA  EGÍPCIA
A felucca permaneceu, ao longo dos sécu-
los, o principal transporte do Nilo. Sua for-
ma antiga ainda ornamenta o rio, da mes-
ma forma que nos tempos dos faraós. Este 
pequeno barco a vela depende inteiramente 
da brisa e da corrente das águas.

Três principais momentos:
• Em Luxor, um jantar a bordo enquanto se 
aprecia as vistas iluminadas da cidade.
• Em Aswan, aproveitar a brisa fresca do 
Nilo, num jantar, enquanto navega-se pela 
Ilha Elephantine e pelo Jardim Botânico.
• Na cidade do Cairo, experimentar um pôr 
do sol espetacular.

Baba ganoush - Um purê feito de 
berinjelas defumadas, assadas ou 
grelhadas.

1

2

3

4

5

QUE DELÍCIA !
OS  TOP 5 
Criada a partir do cruzamento das culturas do 
Mediterrâneo e do Oriente Médio, a gastrono-
mia egípcia é rica e saborosa, e os viajantes en-
contram uma ampla gama de opções para todos 
os gostos e bolsos. 

Os magníficos templos de Abu Simbel são 
indiscutivelmente um dos monumentos mais 
impressionantes do mundo e o segundo local 
turístico mais visitado do Egito, depois das 
pirâmides de Gizé. O Templo do Sol é uma 
magnífica estrutura dos faraós do Egito. O 
santuário interno deste templo permanece na 
escuridão por 12 meses, e apenas duas vezes 
por ano vê o fluxo da luz solar natural. Duran-
te o Festival do Sol, em 22 de fevereiro, come-
morando a data da ascensão de Ramsés II ao 
trono e, exatamente oito meses depois, no dia 
22 de outubro, na comemoração de seu aniver-
sário. Nesses dias, os raios do sol iluminam o 
santuário interno do templo. 

Esse fenômeno incrível oferece uma visão es-
petacular: a luz que flui para o complexo refle-
te a estátua de Ramsés II e as estátuas do Deus 
do Sol iluminando todo o lugar, destacando a 
arquitetura brilhante. É interessante, mas o sol 
ilumina as estátuas de Amon-Rá, Re-Herakhte 
e Ramsés, enquanto a estátua de Ptah, o Deus 
das Trevas, permanece nas sombras. Desde o 
início da manhã, turistas de todo o mundo se 
reúnem no templo para assistir ao nascer do 
sol, enquanto ele invade lentamente o interior 
do Hypostyle Hall e o santuário. Esse fenôme-
no incomum prova o imenso conhecimento 
de astronomia, arquitetura e tecnologia que 
os antigos egípcios aplicaram para fazer essa 
construção.

Um fato curioso: a transferência dos templos foi um evento histórico nos anos 1960. Naquela época, estas construções 
foram ameaçadas pela inundação no lago Nasser, quando a represa foi construída. O governo egípcio, com o apoio 
da UNESCO, lançou um apelo mundial para salvar esses marcos extraordinários. Então, eles foram desmontados e 
realocados com sucesso para o lugar onde estão hoje, 60 metros acima do penhasco onde foram construídos inicialmente. 

Food & Art

O FESTIVAL DO SOL DOS 
TEMPLOS DE ABU SIMBEL

Há uma enorme variedade de 
Mezzeh (aperitivos). Os famosos 

kebabs são espetinhos de carne 
grelhada no forno ou na brasa. E 

ainda tem o imperdível Kafta, que é 
uma espécie de almôndega grelhada 

em um espetinho.

MUSEU EGÍPCIO
Nenhuma viagem ao Egito está 
completa sem uma visita ao Museu 
Egípcio, no Cairo. Com mais de 
120 mil artefatos, o museu abriga 
uma exposição inacreditável, que 
representa o glorioso reinado do Egito 
antigo. Múmias, sarcófagos, cerâmica, 
joias e, claro, os tesouros do rei 
Tutancâmon estão todos lá.
A máscara mortuária do rei-menino - 
descoberta em sua tumba - é feita de 
ouro maciço e foi descrita como o mais 
bonito objeto já feito.

eat, drInk, smIle
Egito

Imperdível: passeio de felucca ao entardecer

Templo de Abu Simbel Máscara mortuária de Tutancâmon

Ful Medames - É um ensopado de 
feijão, geralmente servido com pão 
pita, cebola e legumes em conserva.

Falafel - Um delicioso bolinho de grão 
de bico, temperado e frito.

Baklava - Camadas de massa recheadas 
com nozes picadas e mel.
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Rua Al Moez: uma das mais 
antigas do Cairo.

Um estudo da ONU descobriu 
que ela tem a maior 

concentração de tesouros 
arquitetônicos medievais do 

mundo islâmico.

Passeio no Bazar Khan 
El-Khalili: um mergulho 
num antigo souk árabe.

TREKKING  PELO CAIRO 
MEDIEVAL
Os antigos portões do Cairo e a atmosfera 
medieval são o pano de fundo deste caminho 
cheio de descobertas e atrações. 
A Rua Al Moez exibe sua herança de mauso-
léus, mesquitas, palácios e escolas que datam 
das dinastias Fatímida, Aiúbida, Mameluca e 
Otomana. A rua recebeu o nome de Al-Muizz  
li-Deen Illah, o quarto califa da dinastia  
Fatímida. Estende-se de Bab Al-Futuh, no 
norte, até Bab Zuweila, no sul. Em 1997, o 
governo nacional realizou extensas reformas 
nos edifícios históricos, na pavimentação e no 
esgoto para transformar a rua em um “museu 
ao ar livre”. Desde 2008, é uma zona exclusiva 

para pedestres durante o dia. A parte norte da 
rua se estende da Mesquita Al-Hakim, ao norte, 
até o Mercado de Especiarias na Rua Al-Azhar 
e inclui a seção de mercados de antiguidades,  
Mesquita Al-Aqmar (uma das poucas mesquitas 
Fatímidas existentes), o complexo Qalawun, e 
várias mansões e palácios medievais bem pre-
servados. A parte sul se estende do complexo 
Ghuriya até Bab Zuweila e inclui o magnífico 
mercado de tendas, no distrito de Gamaliya.

BAZAR KHAN
EL-KHALIL I
Bem-vindo a um mercado onde o viajante é 
transportado de volta no tempo para um an-
tigo souk árabe e pode rodar por horas pelas 
suas estreitas ruelas. O aroma de especiarias, 
a agitação do comércio e os muitos objetos 
que podem ser comprados, faz o visitante 
perder-se nas ruas por horas.
É possível testar as habilidades de barganha 
ao comprar estatuetas, temperos, lembran-
cinhas, joias de prata, camisetas, túnicas, 
fantasias de dança do ventre e muitas outras 
coisas. Quando as compras terminarem, a 
pedida é relaxar com uma xícara de chá tra-
dicional no famoso Café Fishawi.

OS TESOUROS 
ESCONDIDOS DO PALÁCIO 
DE ABDEEN
O Palácio de Abdeen, que já foi a residência 
real, é uma peça arquitetônica magnífica e 
histórica, construída por arquitetos egípcios, 
italianos, franceses e turcos, e pretendia ser 
a sede do governo e um símbolo da força do 
Egito. Tem 500 quartos e diferentes suítes 
reais. Ele também tem cinco salas diferentes 
para eventos e cerimônias. O Salão do Trono 
é o mais importante, pois ostenta um design 
oriental e pinturas no teto. Possui vários lo-
cais de recepção para receber delegações di-
plomáticas, reis e visitantes importantes. 

ASWAN
Aswan é um destino sereno do Vale do Nilo, 
onde o rio é mais majestoso do que em qual-
quer outro lugar, fluindo através de rochas de 
granito e ilhas esmeraldas redondas, cober-
tas por palmeirais e plantas tropicais. 
É surpreendente o grande número de monu-
mentos e locais interessantes que esta peque-
na cidade tem para oferecer. 
Um passeio imperdível é navegar até o 
Templo de Philae para ver o Mausoléu de  
Agha Khan e também fazer uma excursão ao 
Mosteiro de São Simeon.

LUXOR
Luxor, a antiga capital egípcia, é hoje co-
nhecida como o “maior museu ao ar livre do 
mundo”. Esta cidade, que abriga um terço dos 
monumentos do planeta, exibe templos enor-
mes, túmulos coloridos, vales e montanhas.

HIGHlights

top programs
Egito

Templo Karnak

Templo de Hatshepsut.

1

2

3

Templos Karnak e Luxor.

TOP 3

Vale dos Reis e Rainhas, com 
os preciosos túmulos do rei 
Tutancâmon e da rainha Nefertari.
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top Hotels
Egito

ASWAN
Sofitel Legend Old Cataract
Hospedar-se nesse hotel é viajar no tempo 
para uma era de elegância ao entrar em um 
mundo de cúpulas mouriscas, arcos bizanti-
nos e tapetes persas requintados. Sob lustres 
carmesim, o hóspede mergulha em uma mis-
tura opulenta de estilos francês e árabe.

O belo palácio vitoriano foi construído em 
uma elevação de granito rosa, em frente à 
Ilha Elephantine, para oferecer vistas do 
Nilo que são, como o nome sugere, lendárias.

Contruído em 1899, o hotel foi classificado em 8º lugar 
entre os 15 melhores hotéis de luxo do mundo em 2019

O arqueólogo Howard Carter, descobridor da tumba de Tutancâmon, 
andou pelos jardins deste hotel suntuoso, em Luxor, quase um século atrás

LUXOR
Sofitel Winter Palace Luxor
Este opulento hotel de Luxor combina um rico de-
sign colonial com a glória dos tempos faraônicos. 
Neste palácio do século XIX, construído em 1886 
por exploradores britânicos e que servia de reti-
ro de inverno para a família real egípcia, Agatha  
Christie escreveu seu famoso romance Morte no 
Nilo, em 1937. Em meio a jardins tropicais luxurian-
tes e templos antigos, já abrigou um sem número de 
hóspedes ilustres - de presidentes e políticos a artis-
tas e celebridades em suas suntuosas suítes com vista 
para o Vale dos Reis.

CAIRO
Four Seasons Nile
No coração do Cairo, às margens do rio Nilo, este 
hotel abre as portas para descobrir os mistérios an-
tigos do Egito. A uma curta distância, estão as ma-
jestosas pirâmides, o Mercado Khan El Khalili, a  
Cidadela do século XII e o Museu Egípcio. Obras de 
arte de artistas locais contemporâneos preenchem os 
salões e corredores, e a maioria dos quartos possui 
terraços externos para relaxar ou jantar. Todos têm 
janelas com vidros triplos para garantir que o inte-
rior permaneça fresco e silencioso.

Luxury &
Comfort

Nilo Ritz Carlton 
Este hotel carrega um rico legado de tradição e luxo. 
Com vistas para o rio Nilo, oferece aos viajantes, a 
lazer ou a negócios, um refúgio requintado no cora-
ção do Cairo. Tem instalações esplêndidas, incluin-
do mais de nove restaurantes e bares diferentes, um 
SPA luxuoso e um staff com serviços sem preceden-
tes, garantindo uma estada inesquecível.
Os quartos são elegantemente decorados e foram 
projetados para mimar os sentidos com vista para 
o lendário Nilo ou para o histórico Museu Egípcio.

Fairmont Nile City
Oferece uma deliciosa série de contrastes, combi-
nando tecnologia avançada e design moderno com 
sabores e talento locais. Com os panoramas incríveis 
do rio Nilo e das pirâmides ao longe, a beleza natural 
e a rica história do Cairo estão sempre à vista deste 
exclusivo hotel de luxo. Destaque para a sky pool, na 
cobertura, e para o exclusivo Willow Stream SPA.
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Hotel Duplo

5 Estrelas Luxo USD 3.475

roteIros prIvados de luxo sob medIda
Egito

Egito

Dia 1 | Cairo
Chegada ao Aeroporto Internacional do Cairo. Assistência e traslado ao 
hotel. Check-in e hospedagem. Opcional: Assistência VIP no aeroporto.

Dia 2 | Cairo 
Saída para visita às pirâmides Quéops, Quéfren e Miquerinos, a  
Memphis e a Sakkara. Almoço. Espetáculo de Som e Luz nas Pirâmides. 
Retorno ao hotel.

Dia 3 | Cairo
Saída para o passeio à Cidadela, ao Museu Egípcio e ao Bazar Khan El 
Khalili. Retorno ao hotel.

Dia 4 | Cairo - Luxor
Traslado ao aeroporto para embarque no voo até Luxor. Chegada, assis-
tência e traslado ao hotel. Restante do dia livre. Hospedagem. 

Imperial
11 dias | 10 noites - Parte Terrestre
Cairo, Luxor, Esna, Edfu, Kom Ombo e Aswan
Saída do Cruzeiro Sonesta St. George: segundas-feiras

Dia 10 | Aswan - Cairo
Traslado ao aeroporto para embarque no voo para o Cairo. Che-
gada ao Cairo e traslado ao hotel. Saída para passeio de meio dia 
pelo Cairo Medieval. Retorno ao hotel e hospedagem.

Dia 11 | Cairo
Check-out e traslado ao Aeroporto Internacional do Cairo para 
embarque no voo de retorno. Opcional: Assistência VIP no aero-
porto.

Inclui: 
• 4 noites de hospedagem no Cairo
• 1 noite de hospedagem em Luxor 
• 4 noites a bordo do Cruzeiro Sonesta St. George, com pensão 
completa, visitas e guia do navio em espanhol
• 1 noite de hospedagem em Aswan
• Café da manhã diário
• Almoço no Hotel Mena House
• Visto na chegada ao Cairo
• Espetáculo de Som e Luz nas Pirâmides
• Todos os passeios detalhados no programa, com guia em espanhol
• Todos os traslados no Cairo, Aswan e Luxor, com assistência
• 2 dias completos de visitas ao Cairo, com guia em espanhol
• Meio dia de visita ao Cairo Medieval

Não inclui:
• Voos internacionais
• Voos domésticos Cairo/Aswan e Luxor/Cairo
• Excursão a Abu Simbel a partir de Aswan
• Refeições não mencionadas no itinerário
• Bebidas nas refeições
• Entradas e atividades não mencionadas
• Maleteiros nos hotéis e aeroportos
• Gorjetas
• Check-in antecipado e check-out tardio nos hotéis
• Despesas pessoais, seguro de viagem e excesso de bagagem
• Nenhum serviço não mencionado no programa
• Extras de quaisquer naturezas
• Assistência VIP no aeroporto

Sonesta St. George

EXTENSÃO A SHARM EL SHEIKH 
3 dias | 4 noites 

Dia 1 | Cairo - Sharm El Sheikh
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Check-in e hospedagem. Dia 
livre. Opcional: passeio de barco para a Ilha de Tiran. Traslado para 
a Marina, escolha dos equipamentos de mergulho a bordo dos iates. 
Navegação nas águas cristalinas do Mar Vermelho por duas horas. 
Chegando ao local de mergulho, pode-se apreciar as cores de dife-
rentes tipos de peixes e corais. Almoço e bebidas servidas a bordo. 
Retorno à marina e traslado ao hotel.

Dia 2 | Sharm El Sheikh
Dia livre. Opcional: Monastério de Santa Catarina. Saída para viagem 
de 3h à cidade de Santa Catarina com seu famoso Mosteiro nas pro-
fundezas do deserto do Sinai, desde o século VI. 
Após a visita ao mosteiro, saída para a vila de Santa Catarina, onde o 
almoço será servido em um dos hotéis 5* da região. Retorno ao hotel 
em Sharm El Sheikh.

Dia 3 | Sharm El Sheikh
Dia livre. Opcional: visita à Ras Mohamed. Saída em direção ao centro 
de mergulho para o snorkeling. A excursão inicia no Parque Nacional 
Ras Mohamed, um paraíso mundialmente famoso de jardins de corais 
e peixes tropicais. De lá, pode-se olhar para a Ásia, à esquerda e para a 
África, à direita. Retorno ao hotel em Sharm El Sheikh.

Dia 4 | Sharm El Sheikh - Cairo 
Traslado ao aeroporto.

Inclui:
• 3 noites com café da manhã
• 2 transfers em Sharm El Sheikh, com assistência
• 2 transfers no Cairo, com assistência
• Guias em espanhol

Não inclui:
• Tours opcionais
• Voos domésticos do Cairo - Sharm El Sheikh - Cairo (USD 307, 
por pessoa, sujeito à alteração)
• Extras de quaisquer naturezas
• Gorjetas
• Maleteiros
• Check-in antecipado e check-out tardio nos hotéis

Hotelaria prevista: Hyatt Regency Sharm, Sea View Room

Valores em dólares, por pessoa, a partir de:
Duplo - USD 495

A hotelaria pode variar para hotéis similares, diferentes dos previstos.

Dia 5 | Luxor
Traslado do hotel ao Sonesta St. George, cruzeiro 
de luxo. Embarque e recepção. Check-in e almoço a 
bordo. Após, visita à Costa Oriental, passando pelo 
Templo de Karnak e pelo Templo de Luxor. Chá a 
bordo, apreciando o pôr do sol e jantar. Hospeda-
gem a bordo do navio, atracado na Costa Ocidental 
do Nilo. 

Dia 6 | Luxor - Esna 
Saída para visita ao Vale dos Reis e Rainhas e ao 
Templo de Hatshepsut. Por fim, parada panorâmica 
nos Colossos de Mêmnon. Almoço a bordo. Navega-
ção para Esna. Jantar a bordo e pernoite nas cerca-
nias de uma pequena ilha perto da cidade de Esna, 
onde se pode curtir o céu claro e a paz do silêncio.

Dia 7 | Esna - Edfu - Kom Ombo
Navegação em direção a Edfu e almoço a bordo. Vi-
sita ao Templo de Horus. Navegação a Kom Ombo, 
passeio de barco a vela, almoço a bordo e chá da tar-
de. Visita ao Templo compartilhado por dois deuses, 
Sobek e Haeroris. Jantar a bordo, seguido de uma 
festa egípcia de Galabeya. Hospedagem a bordo. 

Dia 8 | Aswan 
Chegada em Aswan. Visita à Alta Represa e, em se-
guida, passeio de lancha para visita ao Templo de 
Philae. Retorno ao navio. Almoço, jantar e hospeda-
gem a bordo.

Dia 9 | Aswan
Desembarque do navio, traslado ao hotel. Check-in 
e hospedagem em Aswan. Opcional: Visita aérea a 
Abu Simbel pela manhã.

Valores em dólares, por pessoa, a partir de:

Hotelaria prevista:

Cairo Four Season Nile Plaza, Nile Premiere View Room

Aswan Sofitel Legend Old Cataract, Nile Wing Room

Cruzeiro Sonesta St. George

Luxor Sofitel Old Winter Palace, Garden View Room

Cairo Cairo Marriot, Deluxe Room

Esta é uma sugestão de roteiro privado e sob medida para passageiros individuais. 
Consulte-nos sobre outros tipos de tours, itinerários, datas, categoria de hotéis e valores. 
Estes roteiros poderão ser utilizados para minigrupos e grupos. Preço por pessoa, com base 
em duas pessoas viajando juntas. Valores e lugares sujeitos a disponibilidades e alterações. 
Tarifas válidas de novembro de 2019 a 20 de dezembro de 2020, exceto feriados e datas 
comemorativas. A hotelaria pode variar para hotéis similares, diferentes dos previstos. Valor 
não inclui IRRF, fornecido no ato da reserva.
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roteIros prIvados de luxo sob medIda
Egito

Egito

Dia 1 | Chegada ao Cairo
Chegada ao Aeroporto Internacional do Cairo.  
Assistência e traslado ao hotel. Check-in e hospeda-
gem. Opcional: Assistência VIP no aeroporto.

Dia 2 | Cairo
Saída para visita às pirâmides Quéops, Quéfren e 
Miquerinos, a Memphis e a Sakkara. Almoço. Espe-
táculo de som e luz nas pirâmides. Retorno ao hotel.

Dia 3 | Cairo
Saída para iniciar o tour pela cidade do Cairo, para 
passeio à Cidadela, ao Museu Egípcio e ao Bazar 
Khan el Khalili. Retorno ao hotel.

Dia 4 | Cairo - Luxor
Traslado ao aeroporto para embarque no voo até 
Luxor. Chegada e traslado ao porto para embarque 
no navio Oberoi Philae, cruzeiro de luxo. Almoço a 
bordo e visita ao Templo de Luxor e Karnak. Jantar 
e hospedagem a bordo.

Dia 5 | Luxor - Esna
Saída para visita à costa ocidental, com passeio no 
Vale dos Reis e Rainhas e ao Templo de Hatshepsut. 
Navegação até Esna. Almoço a bordo. À noite, co-
quetel de recepção e jantar. Hospedagem a bordo. 

Antigo
9 dias | 8 noites - Parte Terrestre
Cairo, Luxor, Esna, Edfu, Kom Ombo e Aswan
Saída do Cruzeiro Oberoi Philae: saídas selecionadas

Dia 6 | Esna - Edfu - Kom Ombo
Navegação até Edfu e visita ao Templo de Edfu. Em segui-
da, navegação até Kom Ombo e almoço a bordo. Visita ao 
Templo de Kom Ombo. Jantar a bordo e festa de Galabeya. 
Hospedagem a bordo.

Dia 7 | Kom Ombo - Aswan
Navegação até Aswan. Visita ao Templo de Philae e à Alta 
Barragem. Almoço a bordo. Navegação por felluca pelas 
ilhas de Kitchener e Agha Khan. Espetáculo folclórico nu-
biano e jantar a bordo. Hospedagem a bordo.

Dia 8 | Aswan - Cairo
Desembarque do navio e traslado ao aeroporto para em-
barque no voo ao Cairo. Chegada e traslado ao hotel. 
Check-in e hospedagem. Saída para passeio de meio dia 
pelo Cairo Medieval. Chegando a Bab al-Futuh, caminhada 
pela rua Al Moez para visitar o magnífico patrimônio ar-
quitetônico islâmico, incluindo mausoléus, mesquitas e ca-
sas medievais. Tome um café no meio dos bazares de Khan  
El-Khalili. Retorno ao hotel e hospedagem.

Dia 9 | Saída do Cairo
Check-out. Aeroporto Internacional do Cairo para embar-
que no voo de retorno. Opcional: Assistência VIP no ae-
roporto.

Templo de Kom Ombo, Aswan

Hotelaria prevista:

Valores em dólares, por pessoa, a partir de:
Duplo - USD 4.450

Inclui: 
• 4 noites de hospedagem no Cairo, com café da manhã
• 4 noites de hospedagem a bordo do Cruzeiro Oberoi Philae, com 
pensão completa, visitas e guia em espanhol
• Café da manhã diário
• Almoço no Hotel Mena House
• Visto na chegada
• Espetáculo de Som e Luz nas Pirâmides
• Todas as visitas mencionadas no itinerário, com guia em 
espanhol
• Todos os traslados no Cairo, Aswan e Luxor, com assistência
• 2 dias completos de visitas ao Cairo, com guia em espanhol
• Meio dia de visita ao Cairo Medieval

Não inclui:
• Voos internacionais
• Voos domésticos Cairo/Aswan e Luxor/Cairo
• Excursão a Abu Simbel a partir de Aswan
• Assistência VIP no aeroporto
• Refeições não mencionadas no itinerário
• Bebidas nas refeições
• Entradas e atividades não mencionadas
• Maleteiros nos hotéis e aeroportos
• Gorjetas
• Despesas pessoais, seguro de viagem e excesso de bagagem
• Nenhum serviço não mencionado no programa
• Extras de quaisquer naturezas
• Check-in antecipado e check-out tardio nos hotéis

Mesquita na Rua Al Moez, CairoInesquecível: navegar pelo Nilo no 
luxuoso Cruzeiro Oberoi Philae

Templo de Hatshepsut

Cairo Four Seasons Nile Plaza, Nile Premiere View

Cruzeiro Oberoi Philae

Esta é uma sugestão de roteiro privado e sob medida para passageiros individuais. Consulte-nos 
sobre outros tipos de tours, itinerários, datas, categoria de hotéis e valores. Estes roteiros poderão 
ser utilizados para minigrupos e grupos. Preço por pessoa, com base em duas pessoas viajando 
juntas. Valores e lugares sujeitos a disponibilidades e alterações. Tarifas válidas de novembro de 
2019 a 20 de dezembro de 2020, exceto feriados e datas comemorativas. A hotelaria pode variar 
para hotéis similares, diferentes dos previstos. Valor não inclui IRRF, fornecido no ato da reserva.
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EspanhaESPANHA

A Espanha é um país com um sem-fim de pos-
sibilidades. O seu patrimônio cultural, natural 
e gastronômico é gigantesco e apaixonante. 
Passear por cidades modernas e por outras 
que transportam o viajante para outras épo-
cas, saborear as famosas tapas ou desfrutar 
da mais alta cozinha. Deslumbrar-se com a 
fauna selvagem dos parques naturais protegi-
dos ou praticar esportes ao ar livre. Dançar, 
fazer compras, curtir uma praia, esquiar nas 
montanhas. Sejam quais forem as preferên-
cias de quem está viajando, certamente vai 
encontrá-las aqui.

A Espanha é o terceiro país do mundo com 
mais bens declarados como Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO e mergulhar nes-
ta cultura milenar é fascinante: das jazidas 
arqueológicas de Atapuerca, em Burgos, à 
Alhambra de Granada.

Deixar-se levar pela aventura em voos com 
planadores, fazer escaladas, passear de bici-
cleta, descobrir o mundo submarino ou, sim-
plesmente, percorrer uma trilha em família. A 
variedade da natureza na Espanha proporcio-
na um cenário privilegiado para os espíritos 
aventureiros. De norte a sul, a diversidade de 
paisagens sempre surpreende. É o país com 
mais espaços declarados como Reserva da 
Biosfera pela UNESCO e tem, nada mais nada 
menos, que quinze Parques Nacionais.

Para desfrutar do mar, da areia e do sol, o país 
oferece praias onde pode-se relaxar e nadar 
em qualquer época do ano. Banhada pelas 
águas do Mediterrâneo, do Cantábrico ou do 
Atlântico, há litoral para todos os gostos: com 
extensos areais, junto a falésias impressionan-
tes, escondidos atrás de um bosque, com nu-
distas, com famílias. A boa notícia é que quase 
600 delas têm Bandeira Azul, a certificação 
que atesta padrões de segurança, qualidade da 
água e cuidados ambientais.
Y viva España!

Powered by SpainTOP

O entardecer na 
maravilhosa Barcelona, 
palco de muita cultura e 
animada cena noturna.
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Valência e Ilhas Baleares
Seja para a vida noturna, para atividades náuticas ou 
apenas para relaxar em uma natureza dos sonhos, as 
Ilhas Baleares têm tudo para agradar. Pode-se mis-
turar a viagem com uma estadia em Valência, uma 
cidade costeira vibrante que combina harmoniosa-
mente passado e modernidade.

Andaluzia
Berço da verdadeira alma da Espanha. A região tem 
um estilo de vida único e uma rica herança cultural 
que, é claro, inclui os bravos touros e o flamenco. As 
três joias do sul são imperdíveis: Sevilha, Granada 
e Córdoba.

Ilhas Canárias
Açores, Madeira e Cabo Verde são um destino com 
uma mistura mágica de paisagens num único e para-
disíaco arquipélago. O destino ideal para caminha-
das, ciclismo, escalada e visita a cavernas.

FERIADOS
1º de janeiro - Ano-Novo
Março ou Abril - Sexta-feira Santa (Páscoa)
1º de maio - Dia do Trabalho
15 de agosto - Assunção da Virgem Maria
12 de outubro - Festa Nacional da Espanha
1º de novembro - Festa de Todos os Santos
6 de dezembro - Dia da Constituição Espanhola
8 de dezembro - Dia da Imaculada Conceição
25 de dezembro - Natal

PAPERS,

Please PASSAPORTES E  V ISTOS
Para brasileiros, é necessário passaporte. A estadia máxima 
na Espanha é de 90 dias. É importante ter sempre à mão os 
documentos da viagem, como bilhetes de avião ou reservas de 
hotel. O viajante também deve poder demonstrar que dispõe 
de meios econômicos para a estadia na Espanha. 

CLIMA
A Espanha é uma das zonas mais quentes da Europa, com mais 
de 3.000 horas de sol por ano. O clima predominante é o me-
diterrânico temperado, que propicia verões secos e invernos 
com temperaturas equilibradas. O norte é mais úmido e tem 
verões mais suaves. As Ilhas Canárias oferecem um clima ex-
cepcional para desfrutar do sol todo o ano, com uma média 
anual de 22º C. Nas regiões de maior altitude, como a Serra 
Nevada ou a Cordilheira Cantábrica, a presença da neve é fre-
quente desde o início do inverno até ao fim da primavera.

AS  REGIÕES
País Basco
Do romântico San Sebastian e da moderna Bilbao, uma terra 
de fortes tradições e culinária maravilhosa, rica oferta cultu-
ral, com destaque ao Museu Guggenheim, em Bilbao, e uma 
bela costa.

Astúrias e Galícia
Região verde da Espanha, entre as montanhas e o mar, a inspi-
ração vem do legendário Caminho de Santiago. 

La Rioja e Ribera del Duero
Ótima comida, arquitetura contemporânea incrível, cercada 
por vinhedos e castelos do antigo Reino de Castela, converti-
dos em hotéis de luxo com um toque surpreendente: a quali-
dade das regiões vinícolas espanholas.

Madrid
A acolhedora capital espanhola é um destino imperdível para 
os amantes da arte e da história e dá acesso a lugares impres-
sionantes: Toledo, Segóvia, El Escorial, Chinchón, Aranjuez, 
Alcalá de Henares.

Catalunha
Além da cidade mítica de Barcelona, toda a região vale a pena 
ser visitada: o universo de Girona e de Dali, na Costa Brava, 
ou o interior, com o Mosteiro de Montserrat e as regiões viní-
colas de Priorat e Penedès.

Informações prátIcas
Espanha

DISTÂNCIAS :
Madrid > Barcelona - 627 km

Madrid > Toledo - 72 km
Madrid > Sevilha - 534 km

Madrid > Córdoba - 394 km
Madrid > Bilbao - 397 km

Madrid > Santiago de Compostela - 600 km
Barcelona > Valência - 350 km

Cala d’Hort, em Ibiza

46  • •  47



A Espanha é um destino imperdível para quem procura arte e história, com vários 
museus de renome internacional. Madrid abriga três dos mais importantes museus de 
arte da Europa, e no país inteiro se respira obras-primas de Picasso, Dalí, Velázquez, 
Gaudí, Miró, Goya, Sorolla, Zurbaran e El Greco. Da Era de Ouro da Pintura Holandesa 
e Flamenga à Guernica de Picasso, das maravilhas da pintura espanhola do século XVII 
ao surrealismo de Dalí, de Rembrandt a Monet e de Rubens a Goya, este país pode ser 
facilmente encarado como uma grande e completa academia de arte.

A gastronomia espanhola adora misturar tradi-
ção com vanguarda. Pratos típicos como a paella 
ou as tapas, restaurantes moderninhos, merca-
dos gastronômicos e alguns dos melhores vinhos 
do mundo. 

Food &
Art

POR ONDE COMEÇAR?
eat, drInk, smIle

Espanha

Não é difícil reconhecer que os espanhóis gostam 
de vinho e de uma boa comida. E um bom agente 
de viagens pode ajudar o visitante a abrir portas 
nos mais exclusivos restaurantes. Uma mesa no 
Celler de Can Roca? Não tem problema!

Veja alguns exemplos de tours enogastronômi-
cos em toda a Península Ibérica:
• Menus gastronômicos em restaurantes com es-
trela Michelin e harmonização de vinhos.
• Excursão de vinho e frutos do mar na Galícia, 
tour de pintxos em San Sebastian e Bilbao.
• Visita aos mercados em Madrid, Barcelona,   Va-
lência e Sevilha.

Algumas das atrações 
culturais que não se pode 

deixar de visitar:

MUSEU DO PR ADO
MADRID

É uma das pinacotecas mais importantes, 
pela qualidade e variedade do seu acervo. 

Apresenta pinturas de gênios como 
Velázquez, Rembrandt, Goya e muitos outros.

MUSEU THYSSEN-
BORNEMISZA MADRID
Muito perto do Prado, as suas obras 

englobam as grandes escolas pictóricas da 
arte ocidental. Nas suas salas estão expostas 

maravilhas de Dürer, Renoir e Kandinsky.

MUSEU GUGGENHEIM 
BILBAO

No interior deste impressionante edifício 
de titânio, obra do prestigiado arquiteto 
Frank Gehry, pode-se contemplar obras 
imprescindíveis da arte contemporânea.

OS TESOUROS DE GAUDÍ 
BARCELONA

Descobrir o mundo do arquiteto modernista 
Antoni Gaudí, que redefiniu e transformou 

a paisagem de Barcelona, é fascinante.   Nada 
menos que sete obras suas foram listadas 

como Patrimônio Mundial pela UNESCO. 
A saber: Sagrada Família, Casa Vicens, 

Palácio Güell, Parque Güell, Casa Batlló, Casa 
Milá e a Cripta da Colônia Güell.

• Ramón Ibérico 
• Torta de batatas 
• Gaspacho 
• Croquetes 
• Polvo à Galega

• Queijo Manchego
• Camarão ao alho
• Morcilha ou salsicha de sangue 
• Paella 
• Crema Catalana

Tem que   provar

festas   populares
A maioria das festas são realizadas durante os 
meses de verão, de junho a setembro, devido 
à tradição histórica de combiná-las com a co-
lheita das safras.

TOP 

Sanfermines, em Pamplona, julho

  Sant Jordi (São Jorge), em Barcelona, 23 de abril

La Mercé, em Barcelona, setembro

Fallas, em Valência, 19 de março

Festa da Reconquista, em Granada, 2 de janeiro

Feira de Abril, em Sevilha, abril

Festas de San Isidro, em Madrid, maio

Verbena de La Paloma, em Madrid, maio

1

2

3

4

5

6

7

8

• Aula e programas de culinária. 
• Oficina de queijos Manchego em La Mancha, fá-
brica de queijos de cabra, perto de Ronda,
• Excursão privativa de degustação de azeite de oli-
va extra-virgem, em Sevilha, Córdoba e Granada.
• Visita a vinícolas e degustação sofisticada de xe-
rez, em Jerez de la Frontera.
• Passeio de bicicleta e passeio ecológico de 4x4 
pelas vinhas, com piquenique em La Rioja.
• Voo de helicóptero e passeio de balão em Ribera 
del Duero, La Rioja e Catalunha.
• Escapada enológica a partir de Madrid, Barcelo-
na,   Bilbao, Sevilha, Córdoba e Valência. 

VIVA LA 
VIDA!

La Sagrada Familia, em Barcelona

Museu Guggenheim, em Bilbao

A comida minimalista do Celler de Can Roca, 
aclamado um dos melhores restaurantes do mundo.

48  • •  49



ALHAMBR A DE GR ANADA
Percorrer os seus palácios e os seus magní-
ficos jardins, com deslumbrantes fontes e la-
gos, transporta o visitante para outra época. 
E se a visita for à noite, a palavra magia será 
ressignificada. Antiga cidadela, fortaleza e lo-
cal de residência dos sultões da dinastia Nas-
rida, a Alhambra é o maior tesouro cultural 
de Granada.

BASÍL ICA  DA SAGR ADA 
FAMÍLIA
Em pleno coração da cidade de Barcelona en-
contra-se este templo, emblema da cidade e 
expoente máximo do modernismo. Obra do 
genial Gaudí, são as suas torres pontiagudas o 

que mais chama a atenção. Pode-se subir até a 
parte superior de algumas delas para contem-
plar a vista panorâmica da cidade e observar 
de perto alguns detalhes do exterior do tem-
plo.

MESQUITA-CATEDR AL
DE CÓRDOBA
Passear por entre centenas de colunas e arcos 
sobrepostos, cúpulas, mármores trabalhados, 
mosaicos e desenhos e, no centro, uma sur-
preendente catedral cristã. Este tesouro arqui-
tetônico é símbolo do legado muçulmano na 
Espanha.

CATEDR AL  DE SANTIAGO 
DE COMPOSTELA
Este é o ponto de chegada para quem faz o 

Caminho de Santiago, que recebe milhares 

de peregrinos desde o século XIII. É o maior 

expoente da arte românica na Espanha.

CATEDR AL  DE BURGOS
Visita obrigatória para os amantes da arte 

gótica, aqui estão os restos de El Cid, o herói 

da Reconquista do século XI. Foi distinguida 

com o título de Patrimônio da Humanidade 

pela UNESCO.

ALCÁZAR DE SEGÓVIA
Seu interior parece de conto de fadas: um 

fosso com ponte levadiça, uma torre que pa-

rece a proa de um barco, janelas geminadas, 

salões luxuosamente decorados. Construído 

na confluência de dois rios, este palácio for-

tificado foi residência de monarcas castelha-

nos.

CATEDR AL  DE MAIORCA
Joia do gótico, foi edificada sobre as mura-

lhas do Centro Histórico de Palma de Maior-

ca. Aqui, pode-se admirar uma das mandalas 

mais impressionantes do mundo, conhecida 

como “olho gótico”. Foi restaurada por Anto-

ni Gaudí e tem um magnífico mural do pin-

tor maiorquino Miquel Barceló.

BASÍL ICA  DE NOSSA 
SENHOR A DEL  P ILAR
No interior deste templo barroco de Zarago-

za há autênticos tesouros, como dois afres-

cos do pintor Francisco de Goya. Destaca-se 

também a Santa Capela, que abriga a ima-

gem da Virgem del Pilar.

TEATRO ROMANO DE 
MÉRIDA
Durante o Festival Internacional de Teatro 

Clássico de Mérida, pode-se assistir a repre-

sentações ao ar livre no mesmo lugar em que 

o faziam os romanos, há mais de dois mil 

anos. Este teatro faz parte de um conjunto 

arqueológico que inclui um anfiteatro e um 

circo romano.

TORRE LA  GIR ALDA
As rampas até o campanário da Catedral de 

Santa María de la Sede, em Sevilha, levam a 

uma vista inesquecível da cidade, a partir do 

antigo minarete da mesquita árabe. Durante 

séculos, foi a construção mais alta da Espa-

nha e uma das mais elevadas da Europa.

HIGHlights

top programs

Granada

Espanha

OS DEZ 
MONUMENTOS 
MAIS VISITADOS 
DA ESPANHA

1

2

3

Basílica da Sagrada Família

Catedral de Santiago de Compostela

Teatro Romano de Mérida

Catedral de Maiorca

Alcázar de Segóvia

4

5

6

7

8

9

10
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MADRID
Gran Hotel Inglês
Reinaugurado em 2018, o Gran Hotel Inglês, o hotel 
mais antigo de Madrid, abriu suas portas pela primeira 
vez em 1886. Oferece acomodações de luxo a 300 me-
tros da Puerto del Sol e dos principais museus. Grandes 
figuras espanholas e internacionais passaram por seus 
quartos. Após a renovação, o hotel manteve a essência 
dos anos 1920 misturada com as últimas tendências e os 
quartos apresentam uma decoração elegante, lembrando 
seu estilo original de Art Déco.

MARBELLA
Puente Romano Beach Resort

Projetado para recriar o caráter e o charme de 
uma vila à beira-mar da Andaluzia, este luxu-
oso hotel abre suas portas para o céu azul e o 
majestoso Mar Mediterrâneo. A exuberância 
botânica subtropical abraça a antiga ponte 
romana, que remonta ao século I e se mistura 

a uma brisa suave do mar da Costa del Sol.

Luxury &
Comfort

top Hotels
Espanha

BARCELONA
Hotel Mandarin Oriental
Localizado no prestigiado Passeig de Grà-
cia, o Mandarin Oriental está perfeitamen-
te localizado. Os interiores contemporâneos 
da reverenciada designer Patricia Urquiola, os 
quartos luxuosos, o restaurante com estrelas  
Michelin e o fantástico SPA fazem deste hotel a 
base perfeita para explorar a capital catalã.

SEVILHA
Hotel Mercer
Situado na Casa Palácio Castela, um pequeno palácio datado do século 
XIX, com uma posição perfeita no centro da cidade, com sua estrutu-
ra original preservada, inclusive com um pátio típico da Andaluzia. 
Na cobertura, um excepcional terraço é um autêntico oásis de paz no 
Centro Histórico de Sevilha para um relaxamento e contemplação.
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Espanha

Dia 1 | Málaga 
Chegada no Aeroporto Internacional de Málaga. Assistência e tras-
lado ao hotel localizado entre a Costa do Sol e Granada. Check-in e 
hospedagem.

Dia 2 | Granada 
Saída para passeio em Granada. Encontro com o guia para visita ao 
Palácio e Jardins de Alhambra. Almoço em restaurante tradicional, 
que oferece vistas magníficas da Alhambra, da cidade de Granada e da 
Serra Nevada. À tarde, visita aos destaques da cidade, como a famosa 
Catedral Gótica, onde a Capela Real abriga o túmulo do rei Fernando 
e da rainha Isabel. Visita aos bairros históricos da cidade, como Albay-
cin, o antigo bairro árabe e a colina de Sacromonte, outro bairro típico 
famoso por suas cavernas, comunidade cigana e tradição de flamenco. 
Retorno ao hotel.

Dia 3 | Granada 
Manhã livre. À tarde, passeio ao sul de Granada para descobrir os se-
gredos do azeite de oliva e um antigo moinho de azeite convertido em 
museu. Degustação de azeites. Retorno ao hotel e hospedagem. 

Dia 4 | Granada - Córdoba - Granada
Saída em direção a Córdoba para passeio à Cidade Velha, Catedral da 
Mesquita e a Sinagoga Medieval. Tempo livre no centro, antes de des-
frutar de um passeio a cavalo na maravilhosa paisagem Andaluza. A 
fazenda de cavalos pertence a um cavaleiro de renome e a experiência 
é inesquecível. Retorno ao hotel e hospedagem. 

Dia 5 | Granada - Cordilheira de Ronda
Saída de Granada em direção a Ronda. Chegada ao hotel, check-in e 
hospedagem. Tarde e noite livres para explorar este lugar fantástico, 
com atividades opcionais. 

Dia 6 | Ronda - Aldeias Brancas - Ronda 
Saída em direção a Ronda para descobrir a cidade e a região das Vilas 
brancas, que cobrem a parte noroeste de Cádiz e as áreas nordeste 
de Málaga, com as fachadas caiadas de branco nas pequenas cidades 
montanhosas. O passeio segue em direção a Arcos de La Frontera para 
apreciar a vista deslumbrante da região antes do almoço em restauran-
te, com especialidades locais combinadas com excelentes vinhos da 
região. Retorno ao hotel.

ApaixonanteAndaluzia 9 dias | 8 noites - Parte Terrestre
Málaga, Granada, Ronda e Sevilha

Dia 7 | Ronda - Sevilha - Ronda
Saída para visita de dia inteiro ao Complexo de Palácios Alcazar. Segue-se 
para a Catedral de Sevilha, à Plaza de España, ao Parque Maria Luis, aos 
Pavilhões da Expo 1992, à Fábrica de Tabaco, ao Hotel Alfonso XIII, à 
Torre del Oro e à Praça de Touros Maestranza. Almoço em restaurante 
sevilhano para provar pratos e vinhos Andaluzia. Segue passeio em um 
agradável cruzeiro ao longo do rio Guadalquivir. Retorno ao hotel.

Dia 8 | Ronda - Jerez de La Frontera - Ronda 
Visita a Jerez de la Frontera, conhecida mundialmente pelos vinhos de 
Jerez. A cidade também abriga cavalos de corrida espanhóis, que remon-
tam ao domínio mouro. Passeio a uma das mais antigas vinícolas de Jerez, 
fundada em 1790. Almoço em uma antiga vinícola, convertida em restau-
rante, com pratos da gastronomia local, combinados com ótimos vinhos 
de Jerez. À tarde, visita à Escola Real de Arte Equestre da Andaluzia para 
assistir ao show “Como os cavalos andaluzes dançam”, uma experiência 
fantástica, cheia de arte e magia. Retorno ao hotel.

Dia 9 | Ronda - Aeroporto 
Traslado ao Aeroporto Internacional de Sevilha com voo para o destino 
determinado pelos passageiros. 

Inclui:
• 8 noites de hospedagem, sendo 4 noites na região de Gra-
nada e 4 na Cordilheira de Ronda
• Café da manhã diário
• Guia privado em espanhol
• Veículo privado de luxo
• Traslados indicados no itinerário
• Passeios e visitas indicadas no itinerário
• Refeições indicadas no itinerário, como almoços, jantares 
e degustações
• Taxas por serviços de hotel
• Serviço ao viajante com telefones de emergência disponí-
veis 24 horas por dia
• Kit Mercatur Premium

Não inclui:
• Voos internacionais e domésticos
• Refeições não mencionadas no itinerário
• Bebidas nas refeições
• Entradas e atividades não mencionadas
• Gorjetas
• Despesas pessoais, seguro de viagem e excesso de bagagem
• Passeios opcionais
• Maleteiros nos hotéis e aeroportos
• Extras de quaisquer naturezas
• Check-in antecipado e check-out tardio nos hotéis

Cidade 5 Estrelas Luxo Hotéis Boutique de Charme

Córdoba Hotel La Bobadilla, Royal Hideaway, Suite Junior Hotel Hacienda Minerva, Standard Room

Ronda Finca La Donaira, Suite La Fuente de la Higuera, Standard Room

Hotelaria prevista:

Acomodações 5 Estrelas Luxo Boutiques de Charme

Duplo EUR 6.846 EUR 4.446

Valores em euros, por pessoa, a partir de:

Esta é uma sugestão de roteiro privado e sob medida para passageiros individuais. Consulte-nos 
sobre outros tipos de tours, itinerários, datas, categoria de hotéis e valores. Estes roteiros poderão 
ser utilizados para minigrupos e grupos. Preço por pessoa, com base em duas pessoas viajando 
juntas. Valores e lugares sujeitos a disponibilidades e alterações. Tarifas válidas de novembro de 
2019 a 20 de dezembro de 2020, exceto feriados e datas comemorativas. A hotelaria pode variar 
para hotéis similares, diferentes dos previstos. Valor não inclui IRRF, fornecido no ato da reserva.

Jerez de La Frontera 

Hotel La Bobadilla Royal Hideaway, Córdoba

Plaza de España, Sevilha

Mesquita-Catedral, em Córdoba

Cidade Velha de Ronda, Málaga

roteIros prIvados de luxo sob medIda
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Espanha

Dia 1 | Madrid
Chegada no Aeroporto Internacional de Madrid. Assistência e traslado 
ao hotel. Check-in e hospedagem. À noite, encontro com guia local para 
apresentação do fascinante mundo dos vinhos de Jerez, com degustação 
e apresentação de iguarias locais, com menu gourmet de cinco pratos e 
vinhos diferentes. Jantar. Retorno ao hotel.

Dia 2 | Madrid
Saída para visita à vibrante Madrid, com passeio ao prestigiado Palácio 
Real. Visita guiada para descobrir os edifícios, avenidas e praças mais 
importantes da capital espanhola, com suas histórias desde os antigos 
Habsburgos até os bairros dos Bourbons, que permanecem até os dias de 
hoje. Retorno ao hotel.

Dia 3 | Madrid - Rueda - Peñafiel - Ribera del Duero
Saída de Madrid em direção a uma vinícola na região de Rueda para 
descobrir o Rueda D.O. e o vinho verdejo. A finalização da visita será 
com almoço em um restaurante com estrela Michelin. À tarde, passeio 
ao centro comercial e histórico de Peñafiel, com o seu impressionante  
castelo, localizado em uma colina com vista para o vale. O castelo  
abriga o Museu Provincial do Vinho, tornando-o um “local de peregrinação” 
para os amantes do vinho. Chegada ao Abadia Retuerta LeDomaine Hotel,  
localizado em uma abadia do século XII. Check-in e hospedagem.

RIBER A DEL  DUERO E  LA  RIOJACaminhos doVinho 9 dias | 8 noites - Parte Terrestre
De Madrid para San Sebastian

Dia 4 | Ribera del Duero 
Saída para um dia de lazer explorando as vinhas e vinícolas da região, 
com a consultoria de um sommelier. O passeio pelas vinhas também 
pode ser feito num Jeep 4x4 ou num passeio a cavalo para desfrutar 
das iguarias locais. Retorno ao hotel. Sugestão de conhecer os mimos e 
delícias do incrível SPA do hotel.

Dia 5 | Abadia Retuerta Le Domaine - Burgos - 
Marques de Riscal
Saída para Marques de Riscal, parando em Burgos, uma cidade situada 
na estrada dos peregrinos para Santiago de Compostela, local que ainda 
preserva características medievais. A cidade, que foi a capital do reino 
unificado de Castilla-Leon por cinco séculos, possui uma obra-prima 
da arquitetura gótica espanhola, a Catedral de Burgos, declarada Pa-
trimônio Mundial pela UNESCO. À tarde, visita com degustação de 
vinhos na vinícola Marques de Riscal, projetada pelo mundialmente fa-
moso arquiteto Frank Gehry, localizada no mesmo complexo do hotel. 
Chegada ao Hotel Marques de Riscal. Check-in e hospedagem.

Dia 6 | Marques de Riscal - La Rioja - San Sebastian
Saída para uma experiência totalmente diferente na Espanha: um pas-
seio na vila medieval de Laguardia, região muito bem preservada dentro 
das muralhas da cidade, para conhecer uma das vinícolas mais antigas 
da região, de gerência familiar e ainda em plena produção. Após, visita 
a mais duas vinícolas excelentes, com degustações incluídas. Passeio 
pela região finalizando com almoço. Chegada ao hotel em San Sebas-
tian. Check-in e hospedagem.

Dia 7 | San Sebastian 
Saída para um agradável passeio de meio dia por San Sebastian, pas-
sando pelo antigo cassino, pela praia de La Concha, pelo teatro Victoria 
Eugenia, entre outros destaques. San Sebastian fica ao longo de uma 
baía de areia branca, entre colinas, cercada por belas paisagens verdes. 
A pitoresca Cidade Velha está localizada entre o mar e o rio Urumea, 
a marina e o distrito de pescadores. A tradição e modernidade andam 
juntas nesta cidade costeira com toques da Belle Époque: festivais inter-
nacionais de cinema, de jazz e um programa cultural de primeira classe. 
Retorno ao hotel.

Dia 8 | San Sebastian - Bilbao - San Sebastian
Saída para passeio de dia inteiro à cidade de Bilbao, um paraíso no que-
sito arquitetura, cultura e história, passeando por suas ruas de parale-
lepípedos e muralhas. Visita à catedral gótica de Santiago, à Plaza Nue-
va, à Igreja de San Antón e ao movimentado Mercado Ribera. Almoço 
típico com uma seleção de pintxos gourmet e vinho branco local. À tar-
de, visita ao Museu Guggenheim, projetado por Frank Gehry. O museu 
abriga a coleção de obras de grandes figuras do mundo da arte: David 
Salle, Chillida, Jeff Koons, Louise Bourgeois, Robert Rauschenberg. Re-
torno ao hotel em San Sebastian.

Dia 9 | San Sebastian - Aeroporto
Check-out do hotel. Traslado ao aeroporto de Bilbao para voo com des-
tino determinado pelos passageiros.
DICA - Outra boa opção pode ser continuar a viagem para a França, 
cruzando a fronteira para conhecer Saint-Jean-de-Luz ou Biarritz.

Cidade 5 Estrelas Luxo 4 Estrelas Standard

Madrid Gran Hotel Inglés, Suite Junior Iberostar Las Letras, Standard Room

Abadia Retuerta Abadia Retuerta Le Domaine, Suite Junior com acesso ao SPA Castilla Termal Monasterio de Valbuena, Standard Room

Marques de Riscal Marques de Riscal Hotel, Executive Suite Palácio Tondon, Standard Room

San Sebastian Maria Cristina, Suite Room Lasala Plaza, Standard Room

Hotelaria prevista:

Acomodações 5 Estrelas Luxo 4 Estrelas Standard

Duplo EUR 7.913 EUR 4.978

Valores em euros, por pessoa, a partir de:

Esta é uma sugestão de roteiro privado e sob medida para passageiros individuais. Consulte-nos 
sobre outros tipos de tours, itinerários, datas, categoria de hotéis e valores. Estes roteiros poderão 
ser utilizados para minigrupos e grupos. Preço por pessoa, com base em duas pessoas viajando 
juntas. Valores e lugares sujeitos a disponibilidades e alterações. Tarifas válidas de novembro de 
2019 a 20 de dezembro de 2020, exceto feriados e datas comemorativas. A hotelaria pode variar 
para hotéis similares, diferentes dos previstos. Valor não inclui IRRF, fornecido no ato da reserva.

Inclui:
• 8 noites de hospedagem, sendo 2 noites em Madrid, 2 em Ribera del Due-
ro, 1 em Marques de Riscal e 3 em San Sebastian
• Café da manhã diário
• Guia privado em espanhol
• Veículo privado de luxo
• Traslados indicados no itinerário
• Passeios e visitas indicadas no itinerário
• Refeições indicadas no itinerário, como almoços, jantares e degustações
• Taxas por serviços de hotel
• Serviço ao viajante com telefones de emergência disponíveis
24 horas por dia
• Kit Mercatur Premium

Não inclui: 
• Voos internacionais e domésticos
• Refeições não mencionadas no itinerário
• Bebidas nas refeições
• Entradas e atividades não mencionadas
• Passeios opcionais
• Maleteiros nos hotéis e aeroportos
• Gorjetas
• Despesas pessoais, seguro de viagem e excesso de bagagem
• Extras de quaisquer naturezas
• Check-in antecipado e check-out tardio nos hotéis

Museu Guggenheim, Bilbao

Catedral de Burgos

Vinícola Marques de Riscal

Hotel Abadia Retuerta Le Domaine

roteIros prIvados de luxo sob medIda
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Férias de sonhos: vista das cúpulas azuis na ilha de Santorini

Sob qualquer ângulo que se analise a Grécia, seu 
povo e sua cultura, o resultado será um superlativo. 
Banhado pelos mares mais famosos da Europa e da 
Ásia - Jônico, Mediterrâneo, Mirtóico e Egeu, en-
tre outros - e pontuado por ilhas fantásticas, é um 
país de belezas naturais incontáveis. O deslumbre 
invade também o continente, onde as montanhas 
do Peloponeso, as rochas de Meteora e outros car-
tões-postais completam o pacote, como as badala-
das praias de Mykonos. Descobrir os vestígios de 
Péricles e o apogeu da cultura grega em Atenas, as 
origens dos Jogos Olímpicos em Olímpia e encan-
tar-se com as cúpulas azuis e paisagens vertigino-
sas de Santorini. Encontrar as pegadas das antigas 
civilizações que construíram, ao longo de milênios, 
um patrimônio arquitetônico, filosófico e cultu-
ral cujo valor não pode ser medido. Para conhecer 
um pouco dessa história, é interessante passar pela 
Creta dos minotauros e pela Delos dos deuses. E 
os mesmos gregos que há três ou quatro mil anos 
já falavam em democracia e elaboravam uma rica 
mitologia são os que hoje recebem com seu notório 
calor os turistas.
Em Atenas, três milênios de idade e um povo preo-
cupado com o seu legado fazem desta herança his-
tórica uma maravilha difícil de superar. Emocio-
nante e intensa, sensorial e muito quente, é uma 
cidade que ataca os sentidos e agita o espírito como 
somente o berço da civilização ocidental poderia 
fazer. É a pátria de deuses, deusas e alguns dos 
maiores filósofos e atletas da história, Atenas pos-
sui gloriosos templos antigos, como a Acrópole e 
seu icônico Parthenon, e também belas praias. Mas 
o melhor de tudo é que Atenas tem os atenienses, 
que acolhem o progresso, se alimentam das últimas 
tendências e são ainda fiéis às suas raízes hedonis-
tas, que festejam com uma resistência olímpica.
O Teatro do Epidauro, nas margens do Mar Egeu, 
o Palácio de Knossos, em Creta - as antigas mara-
vilhas da Grécia são lendárias, e atraem os viajan-
tes para uma jornada incrível. Igualmente atraente 
é todo aquele céu anil, aquele mar azul de águas 
agradavelmente cálidas e a beleza natural que, às 
vezes, pode parecer quase mística. Como quando se 
olha para a caldeira de Santorini ou se enxerga os 
pináculos cinzentos da rocha de Meteora. Mas tam-
bém há muito mais: as praias, alguns dos lugares 
mais hedonistas do mundo para relaxar, tabernas 
simples onde uma refeição no terraço pode parecer 
o banquete de uma vida.

Grécia
Powered by Horizon Travel
GRÉCIA
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PAPERS,

Please
PASSAPORTE 
Brasileiros estão isentos de visto de entrada para viagens a 
turismo ou negócios com permanência de até 90 dias. É neces-
sário possuir passaporte com no mínimo 6 meses de validade.

SAÚDE
Durante a estadia na Grécia, é aconselhável ter uma cobertura 
de seguro adequada para necessidades médicas de emergência.

FERIADOS
1º de janeiro - Ano-Novo
6 de janeiro - Epifania 
Segunda-feira de cinzas - É o dia em que as pessoas começam 
a Quaresma. Na segunda-feira de cinzas, os gregos empinam 
pipas, comem comida sem carne e comemoram Koulouma. Os 
atenienses se reúnem no Monte Philopappou.
25 de março - Dia da Independência 
Março ou abril - Páscoa, da Sexta-feira Santa à segunda-feira 
de Páscoa. Na noite de Sexta-feira Santa, todas as igrejas de-
coram o Epitáfio. Durante a procissão do Epitáfio, as ruas de 
todas as cidades ou vilarejos do país estão cheias de gente. É 
uma procissão religiosa em que todo mundo segura velas ace-
sas nas mãos e canta hinos. A Noite da Ressureição é comemo-
rada à meia-noite antes do Domingo de Páscoa, com fogos de 
artifício e velas. Nesse dia, os gregos comem cordeiro assado. 
As celebrações incluem cantar e dançar o dia todo.
1º de maio - Dia do Trabalho 
Pentecostes - 50 dias após a Páscoa
15 de agosto - Assunção da Virgem Maria
28 de outubro - Celebração Nacional - O Dia do Não
25 a 26 de dezembro - Natal

CLIMA
Na Grécia, predomina o clima mediterrâneo, ou seja, um cli-
ma temperado, que apresenta chuvas no inverno e no outono 
(cerca de 500 mm por ano), quando a temperatura pode variar 
entre 15º C e -1º C. O clima é imprevisível, variando de dias 
claros à chuva e até neve ocasional - a compensação é uma es-
cassez relativa de turistas. No alto verão, de julho a agosto, as 
temperaturas são muito altas durante o dia, em torno de 35° C e  
40° C, e amenas durante a noite.

Informações prátIcas

DISTÂNCIAS :
Atenas > Peloponeso - 184 km

Atenas > Meteora - 514 km
Atenas > Mykonos - cerca de 2h30 min de speed boat ou 30 min de voo
Atenas > Santorini - cerca de 5h15 min de speed boat ou 40 min de voo 

Mykonos > Santorini - cerca de 2h35 min de speed boat (dependendo do barco disponível)
Mykonos > Heraklion, Creta - 5h15 min de speed boat

Santorini > Heraklion, Creta - 2h de speed boat
Atenas > Heraklion, Creta - 50 min de voo

Atenas > Rhodes - 1h de voo
Atenas > Zakynthos - 45 min de voo 

*O tempo de viagem pode variar de acordo com as condições climáticas.

Grécia

A área total da Grécia é de 131.957 km2 e consiste em 
três áreas geográficas principais:
• Um continente peninsular, que se estende da região da 
Grécia Central, ao sul, até a região da Trácia, ao norte.
• A península do Peloponeso, separada do continente 
pelo canal do istmo de Corinto.
• Cerca de 6.000 ilhas e ilhotas, espalhadas no Mar Egeu 
e no Mar Jônico, a maioria reunida em aglomerados, 
que constituem o único arquipélago grego. Creta, Ro-
des, Corfu, Dodecaneso e Cíclades são algumas das ilhas 
e aglomerados de ilhas famosos e populares na Grécia.

Oitenta por cento do país consiste em montanhas ou 
colinas, tornando a Grécia um dos países mais monta-
nhosos da Europa; além disso, possui 16.000 quilôme-
tros de costa, dos quais 7.500 são encontrados ao redor 
das milhares de ilhas do arquipélago grego, um fenôme-
no verdadeiramente inigualável no continente europeu.

Meteora

Peloponeso
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EXPERIÊNCIAS  GOURMET 
EM ATENAS
Dos restaurantes com estrelas Michelin à 
fusão mediterrânea, o cenário gastronômico 
de Atenas é impressionante. O viajante pode 
contar com o apoio de uma assessoria VIP 
da sua agência de viagens para fazer reservas 
nas disputadas atrações ou organizar jan-
tares privados em pontos de referência im-
pressionantes, como no Museu da Acrópole 
ou no Museu Bizantino .  E ainda uma aula 
de culinária particular com o aclamado  chef 
Lefteris Lazarou ,  com estrela Michelin, ou 
talvez uma exclusiva refeição romântica no 
restaurante Varoulko Seaside ,  fora do horá-
rio normal de funcionamento.
Para um jantar sofisticado à beira-mar, o 
hotspot  de celebridades Ithaki ,  com vista 
para Astir Beach, é uma escolha imbatível. A 
dica é experimentar o Tortellini de Lagosta 
ou o Meuniere de Tamboril.
Para um almoço ou jantar nas alturas, a 
indicação são os refinados pratos gregos, 
como Ouzo com Camarão no elegante res-
taurante no rooftop  do hotel AthensWas . 
O Hytra ,  com estrela Michelin, dentro do 
Onassis Stegi,  delicia seus convidados com 
a sua vanguarda na gastronomia grega, já o 
Spondi ,  com duas estrelas Michelin, explora 
a nova paixão de Atenas por sabores pan-asi-
áticos. O mesmo vale para Nolan ,  o pioneiro 
da cena de fusão greco-asiática da cidade. 

Um dos elementos culturais mais autênticos de um lugar é a sua 
gastronomia. A cozinha grega, rica em sabores e aromas autênticos, 
representa uma antiga unidade cultural. Tem uma história de cerca 
de 4.000 anos, com características especiais baseadas em produtos 
de qualidade pura e única da terra grega. De fato, foi Archestratos 
quem escreveu o primeiro livro de receitas da história (330 a.C.).

Food &Art
eat, drInk, smIle

Grécia

Moussaka, uma espécie de 
lasanha, preparada com 
berinjela e carne moída. 

Souvlaki - espetinhos de carne.

Choriatiki - a tradicional 
salada grega.

Azeite - Acompanha quase 
todos os pratos e é usado em 
abundância na maioria deles. 

Queijo feta - produzido a 
partir da mistura de leite de 
cabra e de ovelha.

Spanakópita - torta folhada de 
espinafre.

Dolmadakia me rizi - 
charutinhos de folhas de uva 
com arroz.

Saganaki - queijo frito à 
milanesa, temperado com 
limão.

Keftedes - bolinhos de carne.

Gyros ou kebab - o famoso 
churrasco grego.
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TOP 10

PREMIUM EXPERIENCES
Para quem é apaixonado pelos clássicos, mas 
não muito por multidões, os agentes de viagens 
têm os atalhos para evitar filas e ainda ter acesso 
aos passeios sob medida. Seja num passeio pela 
Acrópole ou pelo Museu da Acrópole com um 
arqueólogo ao lado, nas degustações da Rota das 
Azeitonas Verdes, em escapadas gourmet pelos 
mercados da cidade, num jantar com o tema ar-
queologia numa casa do século XIX, na rua mais 
antiga da Europa, ou em tours pela Atenas al-
ternativa. As experiências são personalizadas e 
exclusivas. E mais:
• Passeio ao Cabo Sunion em uma limusine para 
assistir ao pôr do sol no poderoso Templo de 
Poseidon, com o acompanhamento de um ar-
queólogo.
• Admirar a costa de Atenas a bordo de um iate 
de 113 pés.
• Ver a Riviera de Atenas de uma perspectiva 
diferente: um passeio de helicóptero para con-
templar os marcos épicos e as praias cintilantes 
que parecem ainda mais espetaculares do céu.

O imponente Onassis STEGI 
hospeda produções teatrais e 
musicais, exibição de filmes, arte 
e shows digitais, com atividades 
e conceito que se estendem além 
das quatro paredes do centro na 
Avenida Syngrou: um lugar onde 
a cultura contemporânea encon-
tra a estética e a ciência.

Shows no Anfiteatro da Acrópole:
Grandes espetáculos fazem parte da agenda cultural e os ingressos se esgotam rapidamente, especialmente no verão de 

Atenas e no Epidouro Festival. Consulte seu agente de viagens e veja como conseguir ingressos VIP.

Varoulko Seaside

O Porto de AtenasHytra
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METEOR A
Este complexo de mosteiros na Grécia Central, declarado Patrimônio Mundial da UNESCO, é construído sobre pináculos ro-
chosos, que se elevam mais de 400 m acima da Planície da Tessália e da cidade vizinha Kalambaka. Não bastasse o espetáculo 
natural, esses montes são coroados por mosteiros bizantinos que foram construídos no alto deste picos, ainda na Idade Média. 
Um espetáculo da natureza, em comunhão com a engenharia, faz desta uma das atrações mais visitadas de toda a Grécia. 

SANTORINI
Um vilarejo de improváveis edifícios caiados 
de branco, aninhados em alturas vertiginosas, 
na encosta de um rochedo com vista para uma 
antiga cratera de um vulcão, hoje tomada pelas 
águas azuis do Mar Egeu. Misture-se a isso a at-
mosfera vibrante de uma cena noturna intensa 
e cheia de vigor. Esta é Santorini, sem dúvida, 
uma das ilhas mais espetaculares do planeta. 
Anualmente, recebe 1,5 milhão de turistas.

TESOUROS ARQUEOLÓGICOS
A Grécia tem mais de 100 museus arqueológi-
cos, razão pela qual o visitante tem a oportu-
nidade de apreciar tesouros gregos antigos em 
quase todos os cantos do país, que testemu-
nham ativamente um passado que não só ma-
ravilhou a humanidade, mas moldou a nossa 
civilização ocidental.
Destaques:
• Museu Arqueológico Nacional de Atenas.
• O Oráculo de Delfos: simplesmente incrível, 
com uma riqueza única de monumentos dedi-
cados a Apolo. O cenário tem uma extraordi-
nária beleza natural, em uma série de terraços 
com vista para os altos penhascos e falésias do 
Monte Parnassus.
• A Ilha de Rodes.

HIGHlights

top programs
Grécia

ATENAS
Recém-saída de um momento difícil, Atenas entrou em 
uma nova fase. Embora se fale que é a nova Berlim com 
sua cena de bares, ou Londres, com sua cultura emer-
gente de arte de rua, nenhuma delas faz justiça à cidade, 
porque Atenas é distintamente ela mesma e incompará-
vel a qualquer outro lugar.
Bares lindos disputam espaço com restaurantes com es-
trelas Michelin, mas o bom e velho souvlaki, o espetinho 
de carne, continua firme, provando que a cidade oferece 
algo para todos, tudo sob o olhar de milhares de anos de 
história. Qualquer viagem pela Grécia começa na capital 
do país. Repleta de tradição - restos arqueológicos su-
gerem que o local é habitado desde o período neolítico 
- Atenas está abraçando e redefinindo suas raízes. Além 
de seus famosos locais clássicos, do século V a.C., como 
as ruínas da Acrópole e do Parthenon - que são melhor 
visualizadas pela manhã, quando as multidões estão à 
distância - a cidade está iniciando uma nova era: Atenas 
está se reinventando como um centro da cultura contem-
porânea. Os hotéis palacianos oferecem um vislumbre 
do passado histórico da cidade, enquanto um distrito re-
vitalizado à beira-mar atualiza o conceito grego de ágo-
ra de longa data, com restaurantes modernos e grandes 
praças oferecendo novos locais para o desenvolvimento 
cultural. Um passeio interessante é explorar essa nova e 
ousada energia em bairros fora do centro, como Kypseli 
e Keramikos, onde edifícios abandonados e cobertos de 
grafite estão sendo convertidos em galerias, novos em-
preendedores estão animando o cenário gastronômico e 
os nômades digitais garantem que os cafés estejam cons-
tantemente cheios. 

Praias surrealmente espetacu-
lares: um cenário com falésias 
calcárias e um mar azul turquesa. 

Um paraíso natural na terra: 
natureza abundante com prados 
cobertos de margaridas e papou-
las, além de muitas outras varie-
dades de flores, criam tons de co-
res e fragrâncias ao longo do ano. 

Cozinha local: com o protago-
nismo das oliveiras, muitas delas 
com cerca de 2.000 anos.

Espiritualidade presente: há 
um grande número de igrejas na 
ilha, desde a minúscula Igreja de 
Santo Elipsos, que parece estar 
embutida na rocha, até o imenso 
Mosteiro de Eleftherotria.

Um povo cheio de afeto: Con-
versar com essas pessoas calo-
rosas e amigáveis   é pura alegria, 
pois elas parecem ter encontrado 
o equilíbrio entre tradição e pro-
gresso de uma maneira única.

1

2

3

4

5

MYKONOS 
Mykonos é o sinônimo da palavra festa nas Ilhas Cíclades, com corpos bron-
zeados lotando suas praias durante o dia e turmas percorrendo seus superclu-
bes até o amanhecer. Mas há mais em Mykonos do que a areia deslumbrante 
e foliões insaciáveis.
• O prazer de viajar pelas estradas do interior da ilha.
• Uma cena gastronômica para rivalizar com qualquer ilha grega.
• A pitoresca baía de Little Venice.
• A praia de Elia, a maior extensão de areia branca, popular entre as famílias.
• As praias de Platys Gialos e Kalafatis e sua vocação para oferecer esportes 
aquáticos.
• As enseadas de seixos de Myrsine e Foko, na costa nordeste, que são acessa-
das apenas por trilhas irregulares e oferecem reclusão e refúgio das multidões.
• Passear pelo centro de Mykonos e visitar os beach clubs.

• A Ilha de Delos: ao lado de Mykonos, o local 
de nascimento de Apolo e Ártemis.
• A Ilha de Creta: oferece alguns dos locais ar-
queológicos e históricos mais interessantes da 
Grécia. O Palácio de Knossos, o Sítio Arqueo-
lógico de Gournia, o Palácio de Kato Zakros, a 
cidade-palácio de Festo e o Museu Arqueoló-
gico de Heraklion.

A GRÉCIA  CLÁSSICA NO 
PELOPONESO 
A cerca de 130 quilômetros a oeste de Atenas, 
no coração do Peloponeso, Nafplio é a cidade 
litorânea arquetípica grega: um labirinto de 
ruas de paralelepípedos - pontuadas por fontes 
otomanas da época bizantina e mansões ve-
nezianas neoclássicas - que levam a um porto 
movimentado. A cidade mantém um ar de so-
fisticação silenciosa, com um belo passeio de 
pedestres à beira-mar, alinhado com cafés e ta-
bernas confortáveis, uma praça principal com 
piso de mármore e muitas boutiques e galerias. 
O Teatro do Epidauro, que fica a 25 quilôme-
tros ao leste de Nafplio, é um dos teatros clás-
sicos mais bem preservados da Grécia. Com 
proporções simétricas e acústica incomparável 
- qualquer som no palco ao ar livre, seja um 
grito ou um sussurro, pode ser ouvido perfei-
tamente em qualquer assento nas 55 fileiras de 
pedra - esta antiga obra arquitetônica foi o lo-
cal das primeiras peças teatrais de alguns dos 
dramaturgos mais prolíficos do país, incluin-
do Sófocles. Ainda funciona como um teatro, 
quando recebe até 12.000 participantes no Fes-
tival Anual de Atenas e Epidauro. Olímpia, que 
sediou as olimpíadas por cerca de 1.000 anos, 
também está nessa região.

HIGH lights

5 razões para visitar
ZAKYNTOS
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Grécia

Luxury &
Comfort

top Hotels

MYKONOS
Mykonian Ambassador
Ao combinar a arte de viver de um Relais & Chateaux 
com o luxo do lifestyle inimitável da ilha, o Ambassador 
captura a essência que atrai os viajantes do mundo todo 
para Mykonos. Construído em sinergia com a encosta, a 

Katikies Hotel
A vista inspiradora para a caldeira e o mar azul de todas as suítes de luxo, o pôr do sol sublime de Santorini e as buganvílias 
bem cuidadas são o cenário magnífico para este hotel de luxo, sempre reluzente, que desce pelas falésias. Um Leading Hotels 
of the World considerado como um dos melhores em Oia, com serviços sob medida e opções de acomodação de alto padrão.

MYKONOS
Cavo Tagoo

Encrustado sobre a montanha da costa oeste da idílica Mykonos, 
é um marco que celebra o estilo festivo da ilha e suas belas praias. 
Considerado por muitos como um dos melhores hotéis deste lu-
gar, oferece uma vista espetacular da baía com o azul profundo 
do Mar Egeu, a partir de seus terraços. Totalmente reformado em 
2018, o Cavo Tagoo apresenta um design fabuloso, que combina a 
arquitetura tradicional caiada com arte contemporânea arrojada 
e salpicos brilhantes de ouro, criando um ambiente moderno e 
suave. Mas o ponto alto mesmo é o azul surpreendente do mar e 

do céu, que podem ser vistos de todas as portas e janelas.

SANTORINI
Canaves Oia Epitome
Inaugurado recentemente, o novíssimo Canaves Oia 
Epitome fica na encosta da vila de pescadores de 
Ammoudi e combina materiais naturais e terrosos 
com um design e estilo modernos. O hotel oferece 
vistas do mar e do pôr do sol a partir de cada um dos 
seus quartos privativos. Um luxo que faz o hóspede 
sentir-se com a impressão de que tem a ilha apenas 
para si, enquanto contempla a essência da paisagem 
vulcânica circundante de Santorini.

ATENAS
Hotel Grande Bretagne
Originalmente construído em 1874, como uma mansão privada 
com vista para a Acrópole e para o Parthenon, serve como um 
luxuoso ponto de encontro e porta de entrada para a cultura, vida 
noturna e locais históricos antigos de Atenas. Com obras de arte 
opulentas e preciosas antiguidades, já recebeu personalidades e 
chefes de Estado conceituados que experimentaram a renomada 
Suíte Real e o exclusivo serviço de mordomo. Um dos highlights é 
hospedar-se num apartamento com vista para a Acrópole.

King George Luxury Collection Hotel
Como parte da Rede Marriott, o King George tem todas as comodi-
dades de uma cadeia de hotéis cinco estrelas com um toque a mais. 
Um serviço acolhedor do concierge que organiza excursões priva-
das a museus, reservas em restaurantes e teatros e personal shoppers. 
Seu SPA é o melhor da cidade e mesmo os quartos standard são 
suntuosos e espaçosos. Já os quartos dos andares superiores têm 
uma vista deslumbrante para a Acrópole.

poucos passos das areias finas de Platis Gialos, sua arqui-
tetura combina o chique contemporâneo com tons e tex-
turas emprestados da arquitetura local, tudo sem nunca 
quebrar o feitiço das magníficas vistas do Mar Egeu.
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ClássicaGrécia
Grécia

8 dias | 7 noites
Parte Terrestre
Atenas, Olímpia,
Delfos e Meteora

Dia 1 | Atenas
Chegada ao Aeroporto Internacional de Atenas, recepção e traslado ao 
hotel. Check-in e hospedagem. Restante do dia livre. 

Dia 2| Atenas
Saída para visita panorâmica do centro de Atenas: Parlamento, Univer-
sidade, Biblioteca e Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de Zeus, 
Arco de Adriano, Estádio Panatenaico e muitos outros monumentos 
míticos. Ao final do tour panorâmico, visita à espetacular Acrópole. 
À tarde, visita à parte moderna da cidade. Retorno ao hotel.

Dia 3 | Atenas
Dia livre. 
Opcional: Dia inteiro com carro e guia privado.

Dia 4 | Atenas - Olímpia
Saída para tour privado ao Circuito Clássico de quatro dias pelo Pelopone-
so. Parada no Canal de Corinto e, em seguida, visita ao Teatro do Epidauro, 
famoso pela sua acústica, e ao Museu de Asclépio. Passando pela cidade de 
Náuplia, chega-se a Micenas, onde visita-se a Acrópole pré-histórica, com a 
Porta dos Leões e o Túmulo de Agamenon. À tarde, atravessando o Pelopo-
neso Central, chega-se a Olímpia. Check-in no hotel, hospedagem e jantar. 
Opcional: Carro de luxo.

Dia 5 | Olímpia - Delfos
Saída para conhecer as instalações do Antigo Estádio Olímpico, onde ocor-
reram os primeiros Jogos Olímpicos. Visita ao Museu de Olímpia. À tarde, 
continuação em direção a Delfos. Check-in no hotel, hospedagem e jantar.

Dia 6 | Delfos - Meteora
Saída para passeio a Delfos, cidade conhecida como o centro do mundo, 
para visitar o museu local com a sua famosa estátua “A Aurigade Bronze” 
e o sítio arqueológico. Saída em direção a Kalambaka. Check-in no hotel, 
hospedagem e jantar.

Dia 7| Meteora - Atenas
Saída para visita a Meteora, onde se combina a beleza natural da região com 
os eternos monastérios situados sobre as rochas. Saída em direção a Ate-
nas, passando por Termopilas, onde se encontra a estátua do rei espartano 
Leônidas. Chegada ao hotel de Atenas ao entardecer. Check-in no hotel e 
hospedagem.

Dia 8| Atenas
Check-out e traslado para o Aeroporto Internacional de Atenas para embar-
que no voo para o destino escolhido pelos passageiros.

Hotelaria prevista:

Cidade 5 Estrelas Luxo 5 Estrelas Standard

Atenas Hotel King George, Standard Room Hotel Athens Plaza, Standard Room

Olímpia Arty Grand, Standard Room Arty Grand, Standard Room

Delfos Tagli Resort & Spa, Standard Room Tagli Resort & Spa, Standard Room

Meteora Divani Meteora, Standard Room Divani Meteora, Standard Room

Acomodação 5 Estrelas Luxo 5 Estrelas Standard

Duplo EUR 5.372 EUR 4.636

Esta é uma sugestão de roteiro privado e sob medida para passageiros individuais. Consulte-nos sobre outros tipos de 
tours, itinerários, datas, categoria de hotéis e valores. Estes roteiros poderão ser utilizados para minigrupos e grupos. 
Preço por pessoa, com base em duas pessoas viajando juntas. Valores e lugares sujeitos a disponibilidades e alterações. 
Tarifas válidas de novembro de 2019 a 20 de dezembro de 2020, exceto feriados e datas comemorativas. A hotelaria pode 
variar para hotéis similares, diferentes dos previstos. Valor não inclui IRRF, fornecido no ato da reserva.

Inclui:
• 7 noites de hospedagem, sendo 4 noites em Atenas, 1 noite em 
Olímpia, 1 noite em Delfos e 1 noite em Meteora
• Café da manhã diário
• Traslados mencionados no itinerário, com veículo e guia privado 
falando espanhol
• Dia inteiro de visita privada, com motorista e guia em língua espa-
nhola pela cidade de Atenas, incluindo o novo Museu da Acrópole
• Circuito Clássico de 4 dias no Peloponeso, privado, em espanhol, 
com jantar
• Entradas dos sítios arqueológicos
• Serviço ao viajante com telefones de emergência disponíveis 
24 horas por dia
• Kit Mercatur Premium

Não inclui:
• Passagem aérea internacional e doméstica 
• Refeições não mencionadas no itinerário
• Bebidas nas refeições
• Entradas e atividades não mencionadas
• Gorjetas
• Check-in antecipado e check-out tardio nos hotéis
• Despesas pessoais, seguro de viagem e excesso de bagagem
• Passeios opcionais
• Maleteiros nos hotéis e aeroportos
• Extras de quaisquer naturezas

Valores em euros, por pessoa, a partir de:

Delfos

Suíte do Hotel King George

Atenas Meteora Olímpia

roteIros prIvados de luxo sob medIda
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10 dias | 9 noites - Parte Terrestre
Atenas, Mykonos e Santorini

Dia 1 | Atenas
Chegada ao Aeroporto Internacional de Atenas, recepção e tras-
lado ao hotel. Check-in e hospedagem. Restante do dia livre. 

Dia 2 | Atenas
Saída para tour de dia inteiro com guia. Visita ao Estádio Olím-
pico, onde foram realizados os primeiros Jogos Olímpicos dos 
tempos modernos, ao centro da cidade, com seus importantes 
edifícios arquitetônicos, como o Parlamento, a Igreja Católica, a 
Universidade, a Academia e a Biblioteca Nacional. Em seguida, 
continuação ao novo Museu da Acrópole, após, visita à rocha 
sagrada da Acrópole e ao templo mais famoso da história grega, 
o Parthenon. À tarde visita aos bairros modernos da cidade. 
Retorno ao hotel. 

Dia 3 | Atenas
Dia livre para atividades independentes. 
Opcional: Carro e guia privado.

Dia 4 | Mykonos
Check-out do hotel, traslado ao porto para embarque em speed 
boat com destino a Mykonos. Traslado ao hotel, check-in e hos-
pedagem. Restante do dia livre. 

Dia 5| Mykonos
Dia livre para atividades independentes. Opcional: Meio dia de 
carro e guia privado para visitar as lindas praias.

Dia 6| Mykonos
Dia livre para atividades independentes.
Opcional: Carro e guia privado.

Dia 7| Mykonos - Santorini
Check-out do hotel. Traslado ao porto para embarque em speed boat com 
destino a Santorini. Chegada e traslado ao hotel, check-in e hospedagem. 
Restante do dia livre.

Dia 8| Santorini
Dia livre para atividades independentes. 
Opcional: Meio dia de tour privado por Santorini. Saída do hotel, passan-
do pelo tradicional vilarejo de Pyrgos até chegar à montanha de Profitis 
Ilias para apreciar a belíssima vista panorâmica da ilha. Próxima parada 
será numa vinícola, no coração da ilha, para uma pequena degustação de 
vinhos locais. Seguindo para o norte da ilha, passeio pelos vilarejos de 
Firostefani e Imerovigli, chegando em Oia. Tempo livre para tomar um 
café e fazer compras. Após o tour, retorno ao hotel.

Dia 9 | Santorini
Dia livre para atividades independentes. 
Opcional: Cruzeiro privado em catamarã para ver o pôr do sol 
(2 horas de tour).

Dia 10 | Santorini - Atenas
Check-out do hotel. Traslado ao Aeroporto Internacional de Santorini 
para embarque em voo com destino a Atenas ou para destino determina-
do pelos passageiros. 

Inclui:
• 9 noites de hospedagem, sendo 3 noites em Ate-
nas, 3 noites em Mykonos, 3 noites em Santorini
• Café da manhã diário
• Taxas hoteleiras
• Traslados indicados no itinerário, com veículo e 
guia privado falando espanhol 
• Dia inteiro de visita privada, com motorista e 
guia em língua espanhola pela cidade de Atenas, 
incluindo novo museu da Acrópole
• Speed boat em Pireus/Mykonos/Santorini, em 
classe executiva, com traslados
• Serviço ao viajante com telefones de emergência 
disponíveis 24 horas por dia
• Kit Mercatur Premium

Não inclui: 
• Voos internacionais e domésticos
• Refeições não mencionadas no itinerário
• Bebidas nas refeições
• Entradas e atividades não mencionadas
• Gorjetas
• Check-in antecipado e check-out tardio nos hotéis
• Despesas pessoais, seguro de viagem e excesso 
de bagagem
• Passeios opcionais
• Maleteiros nos hotéis e aeroportos
• Extras de quaisquer naturezas

Hotelaria prevista:

Cidade 5 Estrelas Luxo

Atenas Hotel King Georges, Standard Room

Mykonos Hotel Myconian Ambassador, Standard Room

Santorini Hotel Katikies, Standard Room

Acomodação 5 Estrelas Luxo

Duplo EUR 4.572

Valores em euros, por pessoa, a partir de:

Hotel Myconian Ambassador

O Porto Velho de Ammoudi, Santorini

Pôr do sol em Oia, Santorini, 
uma visão de tirar o fôlego e 

de encher de histórias.

roteIros prIvados de luxo sob medIda

Esta é uma sugestão de roteiro privado e sob medida para passageiros individuais. Consulte-nos sobre outros tipos de tours, itinerários, datas, categoria de hotéis e valores. Estes roteiros poderão ser 
utilizados para minigrupos e grupos. Preço por pessoa, com base em duas pessoas viajando juntas. Valores e lugares sujeitos a disponibilidades e alterações. Tarifas válidas de novembro de 2019 a 20 de 
dezembro de 2020, exceto feriados e datas comemorativas. A hotelaria pode variar para hotéis similares, diferentes dos previstos. Valor não inclui IRRF, fornecido no ato da reserva.
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Palavras podem descrever 3,2 milhões de km² 
do subcontinente indiano? Imagens podem 
capturar um terreno tão diversificado como 
florestas verdes exuberantes, desertos doura-
dos e a majestosa área do Himalaia? As his-
tórias seriam capazes de contar tudo sobre as 
culturas complexas do povo indiano, suas lín-
guas e dialetos, seus rituais e tradições? Lar 
de quatro grandes religiões e centenas de idio-
mas, essa terra permite um enorme grau de li-
cença artística em sua apresentação.
Para sentir sua magia, ser tocado por sua espi-
ritualidade, experimentar sua intensidade ou 
participar de suas celebrações, precisa-se estar 
na Índia. Repleta de mistério e mitologia, pre-
servada pelo tempo e enfeitada com pompa e 
ritual, este país é uma mistura viva e inspira-
dora de diversidade cultural, influenciada por 
uma história fascinante, que muda e se adapta 
todos os dias. 
Uma nação que pode ser experimentada de 
maneiras únicas, envolventes e memoráveis   - 
da arte e arquitetura antigas aos movimentos 
modernos; de mitos e tradições atemporais às 
histórias de sucesso de hoje; de montanhas e 
selvas a lagos e praias. 
A partir da primeira sensação de um impres-
sionante caos, prazeres únicos vão envolvendo 
o viajante gradualmente. Pode-se encontrá-
-lo em seus majestosos fortes, monumentos e 
templos; no artesanato requintado; nas artes 
tradicionais e contemporâneas; no alvoroço 
de seus bazares coloridos; nas paisagens e re-
servas naturais; em diversas cozinhas; ou na 
beleza inesperada que passa por esta agitação.
O visitante, ao avançar para qualquer direção, 
depara-se com narrativas de história e folclore 
e vê contrastes que nunca poderia imaginar. 
No entanto, este é um país que é, indiscutivel-
mente, uma das maiores e mais crescentes eco-
nomias do mundo, o centro de grande parte 
das inovações e comércio da atualidade.

ÍndiaÍNDIA
Powered by Creative Travel

A Índia continua a atrair turistas de todas as 
partes do mundo com um caleidoscópio de ex-
periências, que muda à medida que se move 
por todo o país. Da cultura à espiritualidade; 
das praias às montanhas; da aventura à vida 
selvagem, há algo para satisfazer todos os de-
sejos.
Nas terras reais do Rajastão, pode-se dar uma 
volta pela cidade em automóveis antigos da 
impressionante coleção de marajás de outro-
ra. Nas cidades coloniais, ainda se encontram 
barcos com motores a vapor da era britânica, 
arrastando-se languidamente pelos vales exu-
berantes. Em Jaipur, um centro mundial do 
comércio do ouro e pedras preciosas, pode-se 
comprar joias, conhecendo os designers dos 
marajás, ou explorar o mundo cintilante de 
Bollywood dentro de um estúdio de cinema, 
onde se pode aprender todos os passos de uma 
dança típica!
Oficinas personalizadas ensinam sobre os for-
mosos tecidos e artesanato indianos, desde a 
impressão em blocos de algodão em Jaipur, aos 
famosos e inestimáveis   sáris de seda de Vara-
nasi e aos intrincados desenhos espelhados e 
bordados de Gujarate. Os jardins de chá da 
Índia são um lugar encantador onde se pode 
testemunhar como fazer a “bebida” perfeita, 
desde a colheita das folhas até o processamen-
to e degustação. Passar uma noite de conto de 
fadas dentro de um palácio medieval, agora 
transformado em um luxuoso hotel histórico, 
ou ainda experimentar uma noite sob as es-
trelas, navegando pelas marés de Querala em 
uma casa flutuante.
Uma verdadeira viagem para render-se à ma-
gia da Índia e encontrar a verdade das palavras 
do autor Rumer Godden: “Depois de sentir o 
pó indiano, você nunca mais estará livre dele”. 
Nem palavras, nem imagens podem evocar a 
complexidade da cultura, a diversidade da na-
tureza ou a intensidade das suas tradições.

Sentir sua magia, 
ser tocado por sua 
espiritualidade ou 
participar de suas 
celebrações: a Índia é 
mais que um destino, 
é uma experiência 
para todos os sentidos.
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PAPERS,

Please
Com uma população de mais de 1,3 bilhão de habitantes (ficando 
atrás apenas da China), a Índia tem aproximadamente 1.650 idiomas 
diferentes, mas as línguas oficiais são o hindi e o inglês. É a terceira 
maior economia do planeta e tem mais de 50 companhias aéreas 
internacionais que a conectam ao resto do mundo.

PASSAPORTES E  V ISTOS
Todas as nacionalidades precisam de visto para entrar na Índia. É 
necessário, também, passaporte com no mínimo 6 meses de vali-
dade.

SAÚDE
O Certificado Internacional Contra a Febre Amarela é um requisito 
obrigatório. 

CLIMA
A melhor época para visitar a Índia é de outubro a março. Como o 
país é muito grande, apresenta diversos padrões climáticos. O Hi-
malaia impede que os ventos frios cheguem à maior parte da Índia, 
dessa forma, os invernos são quentes e os verões, superquentes. A 
maioria da Índia é tropical e é afetada por três estações principais: 
verão, inverno e monção, que é a estação das chuvas intensas que 
ocorrem em várias partes do país.

Encosta do Himalaia, incluindo Darjeeling e Shimla
Tem estações distintas, mas é possível viajar durante o ano todo. 
Dezembro e janeiro são os meses mais frios, quando as temperaturas 
em Darjeeling caem, quase congelando à noite, e os dias atingem um 
pico de cerca de 10° C. Em junho e julho, as temperaturas variam 
entre 13° C e 19° C. Ambas as áreas têm uma estação das monções. 
Darjeeling tem fortes chuvas de junho a setembro, enquanto Shimla 
tem uma estação chuvosa mais curta de julho a agosto.

Delhi
A melhor época para viajar é no inverno, de outubro a março, pois 
é relativamente seco e as temperaturas são mais moderadas. As noi-
tes podem ser frias de novembro a fevereiro, com temperaturas que 
caem para cerca de 8° C, enquanto outubro e março são mais quen-
tes, com picos em torno de 30° C. Maio e junho são muito quentes, 
com baixas em torno de 26° C e máximas atingindo uma média de 
40° C. Ventos quentes e secos são comuns e, ocasionalmente, ocor-
rem tempestades de poeira. De julho a setembro, é a estação das 
monções, com umidade crescente e fortes chuvas em julho e agosto.

DISTÂNCIAS :
Jaipur > Varanasi - 864 km - 1h35min de voo

Jaipur > Udaipur - 393 km - 55min de voo
Udaipur > Jodpur - 245 km

Nova Delhi > Agra - 210 km
Agra > Jaipur - 240 km

Nova Delhi > Bombaim - 1.419 km - 2h de voo
Nova Delhi > Calcutá - 1.492 km - 2h de voo
Bombaim > Goa - 582 km - 1h05min de voo

Informações prátIcas
Índia

CLIMA

Himalaia (fevereiro a maio)
A base dos Alpes pode ser visitada durante todo o 
ano, mas é mais frio em dezembro e janeiro, e chove 
de junho a setembro.

Agra e Delhi (outubro a março)
Entre outubro e março, a maior parte é seca e as tem-
peraturas são mais moderadas. O nevoeiro no nascer 
do dia pode ocorrer no Taj Mahal, de novembro a 
fevereiro.

Calcutá (outubro a janeiro)
Tropical e quente, com uma estação chuvosa e outra 
seca. Quente de fevereiro a abril, com chuva de ju-
nho a setembro.

Rajastão (outubro a março)
O oeste é quente e seco, enquanto o leste tem fortes 
chuvas em julho e agosto. Melhor visitar nos meses 
mais frios, de outubro a março.

Mumbai (outubro a maio)
Dias quentes o ano todo, sem chuvas de outubro a 
maio. Chuvas intensas de junho a agosto.

Goa (outubro a maio)
Esta cidade-resort à beira-mar apresenta clima quen-
te o ano todo, com chuvas tropicais de junho a se-
tembro.

Querala (setembro a março)
Quente durante todo o ano e muito quente em abril 
e maio. Fortes chuvas de junho a agosto, com preci-
pitações à tarde até dezembro, mas que não afetam 
os passeios.

Rajastão, Agra e Delhi
Esta parte da Índia é um deserto tropical, e as temperaturas são 
semelhantes. Ao redor de Udaipur, as temperaturas no verão 
podem ser menores, enquanto no “oeste árido” podem chegar 
a 45° C.
A melhor hora do dia para visitar o Taj Mahal, em Agra, varia 
de acordo com a estação. De novembro a fevereiro, o nevoeiro, 
às vezes, pode obscurecer a visão no início da manhã, por isso é 
melhor ir à tarde. Durante o resto do ano, a melhor época para 
visitar é ao nascer do sol, quando há menos turistas e ainda 
não é muito quente. Quase toda a chuva no Rajastão ocorre 
em julho e agosto. Mais a leste, no centro da Índia, as tempe-
raturas são semelhantes, mas julho e agosto têm chuvas mais 
significativas.

Mumbai
É um destino de monções e a melhor época para viajar é de 
outubro a maio, quando quase não chove. De junho a setembro, 
é a época das monções, sendo que em julho, em geral, a média 
das precipitações é maior. As temperaturas ao longo do ano va-
riam de 16° C a 33° C.

Goa
Temperaturas agradáveis, com média de 24° C na maior parte 
do ano, caindo alguns graus de dezembro a fevereiro e subindo 
alguns em abril e maio. As altas temperaturas estão em torno de 
32° C, exceto durante as monções, de junho a setembro, quando 
caem alguns graus.

VESTUÁRIO
Blusas muito decotadas e shorts curtos não são vistos com bons olhos. Em locais religio-
sos, roupas recatadas são recomendadas. É indicado ter sempre uma manta ou xale para 
cobrir os ombros e pernas na visita aos templos. Para o dia a dia, o ideal é usar roupas 
leves e sapatos confortáveis, pois muitos percursos são feitos a pé. Casacos e agasalhos 
são recomendados entre novembro e fevereiro.

74  • •  75



• Visitando restaurantes indianos icônicos em 
Delhi, conhecidos por sua culinária gourmet, 
com sabores clássicos, como o Indian Accent, 
classificado entre os melhores restaurantes da 
Ásia; ou o clássico Bukhara, conhecido por 
seus suculentos pratos tandoori.
• Além da comida indiana, há uma varieda-
de de restaurantes sofisticados que oferecem 
o melhor da culinária global. O Spice Route, 
por exemplo, é conhecido por seu cardápio do 
sul da Ásia, que traça a jornada de especiarias 
da costa de Malabar em Querala, passando 
pelo Sri Lanka, Malásia e Indonésia, até a Tai-
lândia e o Vietnã; e o Le Cirque, no The Leela 
Palace Hotel, oferece um menu francês-italia-
no muito apreciado.

O lado culinário da Índia só 
é vivenciado em interações 

relaxadas com os locais, durante 
as refeições, ou enquanto se 

compartilha uma xícara de chai, a 
bebida nacional da Índia, à noite.

eat, drInk, smIle
Índia

A Índia pode ser sinônimo de especiarias e 
curry, mas sua culinária é tão variada quanto 
seu povo. Desde a comida de rua apimentada 
de Old Delhi até um jantar real no Rajastão, 
cada região tem suas próprias especialidades, 
com os sabores distintos de séculos de 
influências históricas e culturais.

Embora haja muitas opções vegetarianas, o 
viajante também encontrará especialidades 
regionais de carne no norte e no sul, e frutos 
do mar frescos na sua vasta costa. O norte 
é conhecido pela comida rica, cremosa e 
generosamente temperada de Mughlai, com 
pratos populares como Butter Chicken e 
Tandoori Kebabs e pela sua variedade de pães. 
No sul, encontra-se uma deliciosa mistura 

de ensopados de frango, curry de camarão e 
outras variações de carnes típicas, embora o 
arroz seja muito popular nessa região.

TOUR DE SABORES 
Pode-se explorar um tour de sabores pela Ín-
dia de muitas maneiras:
• Com visitas guiadas a cozinhas domésticas, 
onde é possível aprender os segredos de espe-
cialidades regionais, ou a restaurantes mun-
dialmente famosos, oferecendo o melhor de 
uma requintada culinária num jantar.
• Aprendendo os segredos das misturas de 
especiarias indianas e a magia de alguns in-
gredientes, acompanhando o passo a passo de 
alguns dos pratos mais emblemáticos da Índia 
com um chef local. 

DAS COZINHAS DOS MARAJÁS 
AO CURRY DAS RUAS

ARTE E  MAR AVILHAS 
ARQUITETÔNICAS
A arte indiana consiste em uma imensa varie-
dade de formas, tão diversas e ecléticas quan-
to a cultura e a herança da nação. As tradi-
ções artísticas indianas, que foram passadas 
de geração em geração, algumas desde a era 
pré-histórica, refletem os diversos grupos 
étnicos, culturas e crenças que deixaram uma 
marca permanente no país. Pode-se mergulhar 
nessas maravilhas e explorar os ricos tesouros 
da sua história e literatura em viagens com 
temas artísticos, visitando alguns dos museus 
mais fascinantes do país, monumentos e locais 
de importância histórica.

TOP MUSEUS HISTÓRICOS
• Museu Nacional de Delhi, que cresceu a par-
tir de uma exposição de arte indiana realizada 
na Royal Academy de Londres, em 1947-1948. 

• Museu Indiano de Calcutá, que é o maior e 
mais antigo museu polivalente, não apenas no 
subcontinente indiano, mas em toda a região 
da Ásia-Pacífico. 
• O Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu San-
grahalaya, em Mumbai, foi fundado no início 
de 1900, com a pedra fundamental lançada por 
George V, que, na época, era o Príncipe de Ga-
les, em sua visita à cidade.

TOP ARQUITETUR A
• É possível saborear o antigo Raj britânico no 
memorial para a rainha Victoria em Calcutá, 
uma beleza etérea em branco que agora é um 
museu e galeria de exposições.
• O Forte Amber, nos arredores de Jaipur, é um 
dos fortes mais visitados da Índia e ergue-se 
majestosamente sobre o Lago Maota. É conhe-
cido por sua grande arquitetura, feita de are-
nito e mármore, cobrindo uma série de pátios, 
palácios, salões e jardins. 

• A impressionante Howrah Bridge é um ícone 
da arquitetura em Calcutá e é conhecida por 
ser uma das pontes mais movimentadas do 
mundo.
• Em Delhi, basta percorrer o Rajpath para 
ver alguns dos edifícios com arquitetura mais 
impressionante da cidade, incluindo a gran-
de Rashtrapati Bhavan (Casa do Presidente), 
antiga residência do vice-rei britânico. A vas-
ta mansão tem 340 quartos, distribuídos em 
quatro andares, e uma cúpula volumosa. Perto 
dali fica a Casa do Parlamento, com seu distin-
to edifício circular e um museu que mostra a 
herança democrática da Índia.

Food &
Art

Indian Accent, em Nova Delhi

Obviamente, o edifício mais conhe-
cido da Índia é o icônico Taj Mahal, 
o mausoléu erguido pelo imperador 
Shah Jahan para sua esposa favorita, 
Mumtaz Mahal. Este magnífico monu-
mento levou mais de 20 anos para ser 
construído, e mais de 20.000 operários 
trabalharam na obra. Diz a lenda que 
o imperador mogol ordenou cortar as 
mãos de toda a força de trabalho que 
construiu o Taj para garantir que nada 
tão bonito fosse edificado novamente!

Rashtrapati Bhavan, DelhiForte Amber
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FESTIVAIS
Os festivais são um ótimo momento para visitar a Índia, pois o país 
ganha vida de uma maneira que não é possível testemunhar em ne-
nhum outro momento. Eles são muito frequentes e, no segundo se-
mestre, acontece praticamente um por mês, em datas determinadas 
pelo calendário lunar. Embora cada região seja culturalmente di-
versa, as festas e orações são um ponto em comum entre todas elas.
• A Índia festeja a primavera com Holi, onde as pessoas vão às ruas 
com gulal, o famoso pó colorido, e pistolas de água na mão para se 
banhar nas cores da estação. 
• O Festival do Ganesh se estende por 10 dias, em agosto, e come-
mora o Deus com cabeça de elefante.
• Outubro é o mês do Navratri, que começa com 9 noites de come-
moração e culmina na noite de Diwali, o Festival das Luzes. É um 
ótimo momento para conhecer os locais e experimentar as tradi-
ções, rituais e sabores regionais dessa vasta e variada terra.

O TRIÂNGULO DE OURO NO R AJASTÃO 
É uma introdução perfeita para a Índia. Um circuito especial para 
aqueles que visitam o país pela primeira vez e gostariam de ter uma 
visão de suas diferentes facetas: arquitetura, artes e artesanatos, 
cultura, cidade e campo, e também de suas delícias culinárias. O 
Rajastão é literalmente a Terra dos Reis. É o lar dos Rajputs ca-
valheirescos, e sua herança, marcada pela batalha, deixou legados 
de orgulho e tradição. Os escalões superiores desta sociedade me-
dieval construíram magníficos palácios e fortes, muitos dos quais, 
agora, são exuberantes hotéis e museus. A vida das vilas permanece 
imersa na tradição, mas, assim como o resto da Índia, o ritmo da 
mudança está acelerando. Os homens com turbantes ainda vendem 
camelos decorados - mas agora eles fazem os negócios por meio de 
seus smartphones. 

Khajuraho & Varanasi
As esculturas eróticas e as outras que cercam os três grupos de templos listados pelo Patrimô-
nio Mundial da UNESCO, em Khajuraho, estão entre as melhores artes de templo do planeta. 
Já a cidade de Varanasi é a Índia que todo o ocidental tem em sua imaginação. Um dos lu-
gares mais coloridos e fascinantes da terra, onde as surpresas abundam em todos os cantos e 
também uma das cidades mais antigas, continuamente habitadas, do mundo, além de ser uma 
das mais sagradas do hinduísmo. Os peregrinos vêm aos degraus que revestem o Ganges para 
lavar os pecados nas águas sagradas ou para cremar seus entes queridos. É um lugar particu-
larmente auspicioso para morrer, já que expirar aqui oferece moksha, o que na cultura hindu 
é a libertação do ciclo do renascimento. 
Imperdível: Ao amanhecer, fazer uma caminhada ao longo do rio Ganges e, ao anoitecer, em 
suas escadarias, assistir a uma cerimônia de purificação Aarti, um espetáculo de luz, música e 
fogo em honra da Deusa Ganga (o rio Ganges).

HIGHlights

top programs
Índia

Festival Diwali

Festival Holi

Jaipur
Mais conhecida como a “Cidade Rosa”, que 
para seus habitantes significa hospitalidade, 
é cuidadosamente planejada em termos de es-
trutura de suas ruas e avenidas.
Para ver: Forte Amber, Palácio Hawa Mahal, 
Palácio da Cidade.
Para aproveitar: Fazer um safári de elefantes, 
desfrutar de um passeio de balão, experimen-
tar a pintura com hena no corpo, e, logicamen-
te, encantar-se com joalherias locais.

Tratamentos Ayurveda
A medicina ayurvédica é um dos sistemas 
holísticos de cura mais antigos do mundo 
e foi desenvolvida há mais de 3.000 anos, 
na Índia. Baseia-se na crença de que saú-
de e bem-estar dependem de um delicado 
equilíbrio entre mente, corpo e espírito. 
Seu principal objetivo é promover a boa 
saúde. Em busca deste bem-estar, a Índia 
tem se tornado um destino muito procu-
rado, oferecendo SPAs e centros de tra-
tamento que são um verdadeiro refúgio.

Delhi
É a capital da Índia moderna e a principal 
porta de entrada para o turismo. É uma fusão 
de história com o mundo contemporâneo.
Para ver: Old Delhi, Forte Vermelho, Tumba 
de Humayun e Qutab Minar.
Para aproveitar: Fazer uma caminhada pelo 
portão icônico de Delhi, experimentar um 
passeio de riquixá em um dos mercados mais 
antigos, ver uma mostra de Bollywood.

Agra
É a casa do Taj Mahal. Durante os séculos XVI 
e XVII, foi a capital do Grande Império Mogol, 
tornando-se o maior centro de arte, ciência, 
cultura e comércio.
Para ver: Taj Mahal, Forte de Agra, Fatehpur 
Sikri.
Para aproveitar: Assistir ao nascer do sol em 
Mehtab Bagh; do outro lado do rio, em fren-
te ao Taj Mahal, curtir o Mohabbat el Taj, um 
show musical que conta a história do Taj Mahal.

As escadarias de Varanasi, à beira do Ganges
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top Hotels
Índia

NOVA DELHI
The Imperial
Um oásis de calma e conforto resume o luxo discreto da 
obra-prima do arquiteto Lutyen, agraciado com o presti-
giado título de “Best Hotel Heritage” pelo Outlook Traveler 
Awards 2018 e India’s Best Awards 2017, da Travel + Leisure 
Magazine. É o único entre 7 hotéis na Índia a ser listado na 
Condé Nast Gold List, em 2018. Um hotel de luxo com uma 
herança imponente, que entrelaça a elegância colonial com 
a classe e a magnificência imperiais. As palmeiras reais que 
levam à varanda são parte integrante e testemunham a pró-
pria criação de Delhi.

AGR A
Oberoi Amarvilas
Oferece vistas irrestritas do Taj Mahal de todos os quartos 
e suítes, complementadas por uma hospitalidade calorosa 
e personalizada. As suítes são decoradas com bom gosto e 
os requintados restaurantes servem a cozinha Mughal au-
têntica e internacional. 
Experiências top: um jantar privativo com vista para o  
Taj Mahal e os tratamentos do SPA do hotel.

JA IPUR
Palácio Taj Rambagh
Originalmente construído em 1835, o Rambagh Palace já 
foi residência de reis e marajás e, hoje, oferece 78 quar-
tos e suítes de luxo grandiosamente restaurados. O palá-
cio mantém seu esplendor elaborado, decorado de forma 
extravagante, com esculturas de mármore, balaustradas 
de arenito, cúpulas e “chattris” e elaborados jardins de  
Mughal. Dentro deste mais glorioso dos palácios, apre-
sentando o melhor da herança real do Rajastão, também 
é possível experimentar os melhores restaurantes requin-
tados de Jaipur.

UDAIPUR
Palácio Leela
O único hotel palácio moderno de Udaipur, perto do Lago 
Pichola, foi classificado como “Melhor Hotel do Mundo” de 
2019 pela Travel & Leisure Magazine. Este elegante hotel se 
destaca em glamour e romance, com vistas deslumbrantes 
do lago, e é especialmente admirado pelos casais. Decora-
dos com tons quentes de ouro e vermelho, os quartos apre-
sentam obras de arte locais e tapetes indianos. Para uma ex-
periência gastronômica internacional, os hóspedes contam 
com o restaurante do hotel.

Luxury &
Comfort

KUMAR AKOM
Kumarakom Lake Resort
Seus quartos, vilas e suítes são uma combinação perfeita do 
charme arquitetônico tradicional de Querala, com instala-
ções luxuosas e modernas. Cada um deles é uma cuidado-
sa reconstrução de manas, as casas tradicionais do século 
XVI, de Querala, com muitas delas transplantadas de seus 
locais originais e remontadas cuidadosamente, à mão, pran-
cha por prancha, lado a lado. Os banheiros de teto aberto, 
de estilo tradicional e luxuosamente contemporâneos, são 
uma característica comum das vilas e suítes. O resort foi 
apresentado como um dos destinos de férias mais luxuosos 
do mundo na BBC.

JODHPUR
Mihir Garh
O Forte Mihir Garh possui nove suítes magníficas. Cada 
uma tem mais de 510 m2 de puro luxo. As jacuzzis e as pis-
cinas privadas redefinem a palavra indulgência. E a equipe 
garante altos padrões de hospitalidade em meio ao vasto de-
serto do Thar. De safáris em vilarejos a piqueniques reais, 
da experiência em montar alguns dos melhores exemplares 
de cavalos, a assistir um antílope passar ou simplesmente 
contemplar o magnífico céu noturno após um jantar Shikar, 
este hotel encanta os hóspedes o tempo todo.

JA ISALMER
The Serai
Não há melhor lugar para se aventurar nos arredores místi-
cos de Jaisalmer para descobrir sua lendária Fortaleza Dou-
rada, um Patrimônio Mundial da UNESCO. As noites são 
passadas sob a vasta extensão do céu do deserto, pontuadas 
pelas estrelas e melodias antigas de músicos folclóricos de 
Manganiyar, cujas canções arrepiam essas dunas há séculos. 
Membro da Relais & Châteaux, mantém laços com as pes-
soas da comunidade local, que colaboram nas experiências 
dos hóspedes. 
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roteIros prIvados de luxo sob medIda
Índia

Índia

Dia 1 | Delhi
Chegada ao Aeroporto Internacional de Delhi. Assistência e traslado 
ao hotel. Check-in e hospedagem.
Opcional: Assistência VIP na saída do avião.

Dia 2 | Delhi
Saída para city tour em Old Delhi. Após, visita ao Gurdwara Bangla 
Sahib e sua cozinha comunitária. À tarde, saída para city tour em 
Nova Delhi. Retorno ao hotel.
Opcional: Tour gastronômico com um chef profissional em  
Old Delhi. 

Dia 3 | Delhi - Agra
Check-out do hotel e partida em direção a Agra. Chegada e check-in 
no hotel. À tarde, saída para visita ao Taj Mahal e ao Forte de Agra. 
Retorno ao hotel e hospedagem.

Dia 4 | Agra - Jaipur
Saída em direção a Jaipur. No caminho, visita a Fatehpur Sikri. Che-
gada ao hotel, check-in e restante do dia livre.
Opcional: Filme de Bollywood no Raj Mandir.

Dia 5 | Jaipur
Saída para tour ao Forte Amber (subida e descida de Jeep). Retorno 
ao hotel. Restante do dia livre. 
Opcional 1: Passeio de balão.
Opcional 2: Aula de amarração de turbante em frente ao Jal Mahal. 

Dia 6 | Jaipur 
Saída para visita ao Palácio da Cidade e ao Observatório. À tarde, 
passeio ao mercado local. Retorno ao hotel.
Opcional 1: Interação com elefantes, seguida de café da manhã na 
Dera Amer. 
Opcional 2: Passeio de Pink Rickshaw na Cidade Velha, exclusivo 
para mulheres.

Imperial

Esta é uma sugestão de roteiro privado e sob medida para passageiros individuais. Consulte-nos sobre outros tipos de tours, itinerários, datas, categoria de hotéis e valores. Estes roteiros poderão ser utilizados 
para minigrupos e grupos. Preço por pessoa, com base em duas pessoas viajando juntas. Valores e lugares sujeitos a disponibilidades e alterações. Tarifas válidas de novembro de 2019 a 20 de dezembro de 
2020, exceto feriados e datas comemorativas. A hotelaria pode variar para hotéis similares, diferentes dos previstos. Valor não inclui IRRF, fornecido no ato da reserva.

Dia 7 | Jaipur - Udaipur
Check-out e traslado ao aeroporto para embarque no voo em direção 
a Udaipur. Traslado ao hotel, check-in e hospedagem. À tarde, pas-
seio de barco pelo Lago Pichola. Após, retorno ao hotel.
Opcional: Sessão privada com astrólogo no hotel.

Dia 8 | Udaipur 
Saída para city tour, passando pelo Palácio da Cidade, pelo Templo 
Jagdish e pela Galeria de Cristal. À noite, passeio a pé pela cidade. 
Retorno ao hotel.
Opcional: Pintura Jal Sanjhi (pintura tradicional sobre a água). 

Dia 9 | Udaipur - Jodhpur 
Check-out e saída em direção a Jodhpur, passeio pela cidade, visi-
tando os templos de Ranakpur Jain. Traslado ao hotel, check-in e 
hospedagem.

Dia 10 | Jodhpur 
Saída para visitar o Forte Mehrangarh e Jaswant Thada. Após, visita 
à fábrica local de tapetes. À tarde, caminhada pelo mercado local da 
Cidade Velha. Retorno ao hotel.

Dia 11 | Jodhpur - Delhi 
Check-out do hotel e traslado ao Aeroporto Internacional de Delhi 
para embarque no voo com destino determinado pelos passageiros.

Inclui:
• 10 noites de hospedagem, sendo 2 noites em Delhi, 1 noite em 
Agra, 3 noites em Jaipur, 2 noites em Udaipur e 2 em Jodhpur
• Café da manhã diário
• Veículo privado 
• Guia privado em espanhol
• Passeio de riquixá em Delhi
• Visita ao Gurdwara Bangla Sahib e sua cozinha
• Passeio de barco em Udaipur
• Passeio de Jeep no Forte Amber
• Assistência nos aeroportos e hotéis
• Kit Mercatur Premium

Não inclui: 
• Voos internacionais e domésticos
• Assistência VIP
• Refeições não mencionadas no itinerário
• Bebidas nas refeições
• Entradas e atividades não mencionadas
• Gorjetas
• Check-in antecipado e check-out tardio
• Despesas pessoais, seguro de viagem e excesso de bagagem
• Passeios opcionais
• Extras de quaisquer naturezas

Hotelaria prevista:

Cidade 5 Estrelas Luxo 5 Estrelas Standard

Delhi Taj Palace,
Superior Room

Taj Palace,
Superior Room

Agra Taj Convention Centre, 
Superior Room 

Taj Convention Centre, 
Superior Room

Jaipur Taj Rambagh Palace, 
Palace Room

Taj Jai Mahal Palace,
Luxury Room

Udaipur Taj Lake Palace,
Luxury Room

Taj Aravali Resort & Spa,
Deluxe Hill View Room

Jodhpur Umaid Bhawan Palace,
Palace Room

Taj Hari Mahal,
Deluxe Room Garden View

Valores em dólares, por pessoa, a partir de:

Acomodações 5 Estrelas Luxo 5 Estrelas Standard

Duplo USD 5.951 USD 3.156

11 dias | 10 noites - Parte Terrestre
Delhi, Agra, Jaipur, Udaipur, Jodhpur e Delhi 

Palácio Jal Mahal, em Jaipur

Jodhpur, a cidade azul

Templo Ranakpur Jain

Taj Lake Palace, Udaipur

A poesia concreta do Taj Mahal
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roteIros prIvados de luxo sob medIda
Índia

Índia

Dia 1 | Delhi
Chegada ao Aeroporto Internacional de Delhi. Assistência e traslado 
ao hotel. Check-in e hospedagem. 
Opcional: Assistência VIP na saída do avião.

Dia 2 | Delhi
Saída para city tour em Old Delhi. Após, visita ao Gurdwara Bangla 
Sahib e sua cozinha comunitária. À tarde, saída para city tour em 
Nova Delhi. Retorno ao hotel.
Opcional: Tour gastronômico com um chef profissional em Old Delhi. 

Dia 3 | Delhi - Jaipur
Check-out e saída do hotel em direção a Jaipur. Chegada ao hotel e 
check-in. Restante do dia livre.
Opcional: Filme de Bollywood no Raj Mandir. 

Dia 4 | Jaipur
Saída para tour ao Forte Amber, com subida e descida de Jeep. Retor-
no ao hotel. Restante do dia livre. 
Opcional 1: Passeio de balão.
Opcional 2: Aula de amarração de turbante em frente ao Jal Mahal. 

Dia 5 | Jaipur
Saída para visita ao Palácio da Cidade e ao Observatório. À tarde, 
passeio ao mercado local. Retorno ao hotel.
Opcional 1: Interação com elefantes, seguida de café da manhã na 
Dera Amer.
Opcional 2: Passeio de Pink Rickshaw, na Cidade Velha, exclusivo 
para mulheres. 

10 dias | 9 noites - Parte Terrestre
Delhi, Jaipur, Agra, Jhansi, Khajuraho, Varanasi e Delhi

Dia 6 | Jaipur - Agra
Saída em direção a Agra e visita a Fatehpur Sikri. Chegada ao hotel, 
check-in e hospedagem. À tarde, visita ao Taj Mahal e ao Forte de 
Agra. Retorno ao hotel.

Dia 7 | Agra - Jhansi - Orchha - Khajuraho
Check-out do hotel. Traslado até a estação de trem para embarque 
com destino a Jhansi. Chegada, assistência e traslado até Khaju-
raho. No caminho, parada para conhecer Orchha. Chegada ao hotel,  
check-in e hospedagem.
Opcional: Show de luz e som (sujeito a operações e horários sazonais).

Dia 8 - Khajuraho - Varanasi
Manhã livre. À tarde, check-out do hotel e traslado ao aeroporto 
para embarque no voo com destino a Varanasi. Chegada, traslado 
ao hotel, check-in e hospedagem. Visita noturna às escadarias do 
Ganges para a cerimônia de Aarti. Retorno ao hotel.

Dia 9 | Varanasi 
Saída para passeio de barco pelo Rio Ganges e passeio pela cidade. 
À tarde, saída para visitar a cidade de Sarnath. Retorno ao hotel.

Dia 10 | Varanasi - Delhi 
Check-out do hotel e traslado ao aeroporto para embarque no voo 
com destino a Delhi. Chegada a Delhi e embarque para voo com 
destino determinado pelos passageiros.

Inclui:
• 9 noites de hospedagem, sendo 2 noites em Delhi, 3 noites em Jai-
pur, 1 noite em Agra, 1 noite em Khajuraho e 2 noites em Varanasi
• Café da manhã diário 
• Veículo privado 
• Guia privado em espanhol
• Passeio de riquixá em Delhi
• Visita ao Gurdwara Bangla Sahib e sua cozinha
• Passeio de Jeep no Forte Amber
• Assistência nos aeroportos e hotéis
• Kit Mercatur Premium

Não inclui: 
• Voos internacionais e domésticos
• Refeições não mencionadas no itinerário
• Bebidas nas refeições
• Entradas e atividades não mencionadas
• Gorjetas
• Check-in antecipado e check-out tardio
• Despesas pessoais, seguro de viagem e excesso de bagagem
• Passeios opcionais
• Extras de quaisquer naturezas

Esta é uma sugestão de roteiro privado e sob medida para passageiros individuais. Consulte-nos sobre outros tipos de tours, itinerários, 
datas, categoria de hotéis e valores. Estes roteiros poderão ser utilizados para minigrupos e grupos. Preço por pessoa, com base em duas 
pessoas viajando juntas. Valores e lugares sujeitos a disponibilidades e alterações. Tarifas válidas de novembro de 2019 a 20 de dezembro 
de 2020, exceto feriados e datas comemorativas. A hotelaria pode variar para hotéis similares, diferentes dos previstos. Valor não inclui 
IRRF, fornecido no ato da reserva.

Hotelaria prevista:

Cidade 5 Estrelas Luxo 5 Estrelas Standard

Delhi Taj Palace, Superior Room Taj Palace, Superior Room

Jaipur Taj Rambagh Palace, Superior Room Taj Jai Mahal Palace, Superior Room

Agra Taj Convention, Superior Room Taj Convention, Superior Room

Khajuraho The Lalit, Temple View Room The Lalit, Temple View Room

Varanasi Taj Nadesar Palace, Palace Room Taj Ganges, Superior Room

Valores em dólares, por pessoa, a partir de:

Acomodações 5 Estrelas Luxo 5 Estrelas Standard

Duplo USD 5.232 USD 3.031

Clássica

Forte Amber

Templo de Lótus, em Nova Delhi

Túmulo de Humaium, em Nova Delhi

Forte Amber, Jaipur

Khajuraho
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IsraelISRAEL

Um país e mil possibilidades num território de 
tamanho pouco menor do que o nosso minús-
culo Estado de Sergipe, Israel oferece experi-
ências épicas e de proporções bíblicas. Literal-
mente. A Terra Santa, reverenciada pelas três 
principais religiões monoteístas, é um cenário 
que exibe tesouros antigos bem preservados, 
as maravilhas naturais, juntamente com uma 
cena movimentada de arte contemporânea. 
Com esta pulsante mistura de culturas, o país 
desperta a paixão do viajante como poucos 
destinos no mundo: os lugares sagrados de 
Jerusalém, a modernidade de Tel Aviv, os ce-
nários de importantes passagens bíblicas na 
Galileia, as antigas muralhas e caminhos de 
Nazaré, as cores do desfiladeiro de Makhtesh 
Ramon, a beleza deslumbrante do Mar Morto, 
a história corajosa de Massada e o incrível Mar 
Vermelho que banha Eilat. 
A Sagrada Cidade Antiga de Jerusalém possi-
bilita vivenciar, ao mesmo tempo, o Muro das 
Lamentações, a Igreja do Santo Sepulcro e o 
Domo da Rocha. Uma oportunidade que pro-
porciona um mergulho nos sentidos em um 
turbilhão de sentimentos místicos e religiosos. 
Durante o dia, as silenciosas orações dos ju-
deus ortodoxos no Muro das Lamentações, o 
bater dos sinos das igrejas e o chamado dos 
muezins nas mesquitas refletem como a devo-
ção dos habitantes do país percorre todas as 
facetas da vida. 
Mas Israel oferece diversas experiências, tan-
to religiosas quanto seculares, desde o lar da 
fé Bahá’í, em Haifa, até os altos arranha-céus, 
bares e as praias de Tel Aviv, convidando cada 
viajante a criar seu próprio itinerário. E en-
cantar-se intensamente com ele. 

A Terra Santa também surpreende os visitan-
tes de outras maneiras. Não faz muito tempo, 
o país ainda era uma sociedade austera - os is-
raelenses viviam com poucos luxos, e essa vida 
espartana fazia parte da ideologia nacional. 
Hoje, a sociedade israelense é freneticamente 
inventiva, a economia do país está crescendo, 
o padrão de vida disparou e muitas pesquisas 
classificam a renda per capita do país entre 
as 20 melhores do mundo. Redes de hotéis 
de luxo investiram e acomodações de melhor 
qualidade surgiram, trazendo mais comodida-
de para os visitantes, que agora também en-
contram uma variedade interessante de exce-
lentes restaurantes, oportunidades de compras 
sofisticadas e vinícolas com uma produção de 
vinhos de boutique.
A cidade de Tel Aviv mostra os diversos cam-
pos e pessoas por trás da inovação israelen-
se, um dos recursos naturais mais valiosos do 
país, que produz o número mais substancial 
de startups per capita no mundo. Um cenário 
alimentado por uma vibrante cultura empre-
sarial, infraestrutura tecnológica robusta e 
recursos humanos altamente qualificados. A 
cada ano, o ecossistema de startups de Israel 
atinge novos recordes, com números impres-
sionantes. Hoje, o país abriga, aproximada-
mente, 350 centros de pesquisa e desenvolvi-
mento, 6.000 startups, 70 fundos de capital de 
risco e 200 aceleradores de negócios. 
Enfim, para o visitante curioso, Israel nunca 
deixa de desafiar, excitar e surpreender, im-
primindo uma marca no seu imaginário que 
permanece depois do voo de volta para casa.

Powered by Genesis Tours

Solo abençoado: Israel oferece experiências 
inesquecíveis aos lugares sagrados para as três 
principais religiões monoteístas, o judaísmo,
o cristianismo e o islamismo.
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INVERNO - De dezembro a março.
O clima de inverno em Israel flutua nesse período. 
Alguns invernos são amenos e ensolarados, enquan-
to outros são intensos e nublados. Muitas vezes, cho-
ve forte. Em janeiro e fevereiro, pode até nevar em 
partes do país. As temperaturas variam entre 10 e 
15° C na maioria dos lugares, podendo chegar a 5° C 
em Jerusalém e nas colinas da Galileia, onde faz frio 
à noite.

Não pode faltar:
• Óculos de sol são essenciais. O viajante se dará 
conta de que a luz do sol é mais forte do que está 
acostumado, mesmo no inverno. Um chapéu tam-
bém é uma proteção solar útil, durante todo o ano.

PAPERS,

Please
DOCUMENTOS 
Para estadias de até três meses, o visto não é necessário para 
brasileiros. Mas o passaporte precisa ser válido por seis me-
ses após a data de chegada do turista em Israel.

SAÚDE
Israel é um país ultramoderno, com o maior número de 
médicos per capita do mundo, e dispõe de um sistema de  
saúde de excelência. No momento, não é necessária nenhuma  
vacina para visitar o país, no entanto recomenda-se sempre 
ter o Certificado Internacional Contra a Febre Amarela.

MOEDA
A moeda israelense é o Shekel, que vale, aproximadamente,  
R$ 1,17. Ao chegar em Israel, é uma boa ideia usar seu car-
tão do banco para sacar alguns Shekels do caixa eletrônico 
nos corredores de chegada do aeroporto, ou trocar pequenas 
quantias de dólares.

TEMPER ATUR A MÉDIA  ANUAL

VERÃO - De junho a setembro - 27° C a 32° C.
Tel Aviv e Tiberíades são quentes e úmidas. Jerusalém é mais 
seca e fria, principalmente à noite. Massada e Eilat são extre-
mamente quentes, com média de 43° C, e secas. Não há uma 
gota de chuva.

PRIMAVERA - Do final de março a maio.
Melhor época para viajar, pois as as temperaturas são mais 
amenas, ficando em torno dos 20° C. É possível, inclusive, ir 
à praia em cidades como Tel Aviv.

OUTONO - Do final de setembro a novembro.
As temperaturas diurnas são muito agradáveis, de 15 a 25° C 
na maior parte do país. Porém, ainda é quente ao redor do 
Mar Vermelho e do Mar Morto. 

DISTÂNCIAS :
Jerusalém > Tel Aviv - 68 km

Tel Aviv > Haifa - 90 km
Jerusalém > Eilat - 314 km

Jerusalém > Hosh Anikra - 186 km
Jerusalém > Nazaré - 151 km

Tel Aviv > Mar Morto > Eilat - 195 km
Eilat > Mar Morto - 222 km

Rosh Hanikra > Eilat - 466 km

Informações prátIcas

O Shabat: Para planejar as atividades em Israel, é importante ter em 
mente que o sábado é o dia da semana mais importante no judaísmo, um 
dia sagrado, onde os judeus devem descansar de seu trabalho produtivo. 
Então, muitos estabelecimentos não abrem do pôr do sol da sexta-feira à 

noite, a véspera do Shabat, até o pôr do sol de sábado.

• Para as mulheres: levar consigo sempre uma 
manta ou xale, fácil de dobrar, para cobrir-se nos 
lugares sagrados de Israel. É aconselhável manter 
na bolsa, para estar pronta em qualquer ocasião.
• Usar sapatos, tênis e sandálias confortáveis.
• A roupa de banho é apropriada durante todo o 
ano, seja para mergulhar na piscina interna do 
hotel ou ir à praia em um dia quente de inverno, 
na parte sul do país.
• Protetor solar e repelente de insetos também 
são itens úteis.
• Garrafa de água - Israel é um país seco e o visi-
tante deve beber água regularmente.

ºC
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15

Israel
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O SHUK E  SEUS TESOUROS
A melhor coisa dos mercados, ou shuk, é a alta qualidade 
e o excelente preço dos produtos oferecidos. Eles propor-
cionam aos visitantes a chance de experimentar as cores, a 
atmosfera e os alimentos deliciosos que esse incrível país 
tem a oferecer. 

TEL AVIV
SHUK HACARMEL
É um dos mercados mais conhecidos de Tel Aviv, onde os 
vendedores ambulantes tornam a experiência divertida: 
eles são famosos pela maneira barulhenta e lírica com que 
tentam levá-lo às suas bancas. O mercado remonta à dé-
cada de 1920 e oferece um pouco de tudo: frutas frescas, 
legumes, especiarias, tâmaras do tamanho de bolas de gol-
fe e copos de suco de romã espremido na hora: é o lugar 
perfeito para experimentar um pouco de tudo. Uma dica 
é não andar em linha reta, mas ziguezaguear pelas ruas 
que se cruzam para provar e cheirar tudo, de bourekas a 
empanadas. Uma opção bem bacana é fazer uma excursão 
guiada de três horas pelo mercado. Nas terças e sextas, ao 
lado do Shuk Hacarmel, mais de 200 artesãos expõem seus 
trabalhos na Feira Nahalat Binyamin.

Food &Art

eat, drInk, smIle
Israel

AS ESTRELAS 
DO CARDÁPIO

FALAFEL
Quando se pensa em comida israelense, o falafel é, definitivamente, o que 
vem à cabeça. Uma deliciosa bola de grão de bico frito, salada israelense 
e outras delícias do Oriente Médio servidas dentro de um pão árabe. Uma 
versão da comida criada pelos coptas cristãos do Egito, que foram proi-
bidos de comer carne durante certos feriados. Dessa forma, eles criaram 
uma receita alternativa que podiam desfrutar, chamado ta’amiya. Os pio-
neiros judeus pegaram esses bolinhos deliciosos e fizeram sua própria ver-
são com grão de bico. É o que conhecemos, hoje, como falafel israelense.

HÚMUS
Feito de grão de bico cozido, amassado e misturado com tahine, 
azeite e especiarias, o húmus é uma parte intrínseca da cultura 
do Oriente Médio. Apresentado em uma tigela grande, ao lado de 
acompanhamentos tradicionais, incluindo cebola, picles, molho 
picante e pão pita fresco, o húmus é um alimento básico acessível 
e nutritivo. Inúmeras barracas e pequenos restaurantes disputam 
o concorrido título de quem serve o melhor húmus de Jerusalém.

SARONA MARKET
Uma ex-Colônia Templária Alemã, que reabriu em 2015 como o 
Complexo Sarona, é mais uma praça de alimentação do que um 
mercado, mas oferece culinária internacional e algumas das me-
lhores experiências gastronômicas de Tel Aviv. Há uma filial da 
francesa Fauchon e dos famosos chocolates Max Brenner. O via-
jante encontra o lendário húmus do Abu Hassan de Gafa, os quei-
jos magníficos da Basher Fromagerie, que também está no Shuk 
Mahane Yehuda, em Jerusalém, e o ramen do restaurante Hiro, do 
aclamado chef israelense Yisrael Aharoni. Além, é claro, de bares, 
restaurantes e cafeterias.

JERUSALÉM
SHUK MAHANE YEHUDA 
Uma fusão inebriante de cores, aromas e sons, é o maior e mais an-
tigo mercado de Jerusalém. As barracas aqui vendem de tudo: de 
produtos frescos a roupas e, nos últimos anos, o Mahane Yehuda 
também atraiu excelentes restaurantes. A abundância de legumes 
frescos, frutas, doces, temperos, assados, carne e peixe e inúme-
ras outras iguarias é quase demais para os sentidos. São muitas 
possibilidades para uma única visita. Uma possibilidade é voltar 
à noite, quando, apesar do mercado estar fechado, muitos bares 
ganham vida e oferecem música ao vivo, bebidas e comida em uma 
atmosfera extraordinariamente única, que permanecerá na lem-
brança do visitante por muito tempo. 

Arcos da Cidade Antiga
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Peregrinar pela Região da 
Galileia e seus lugares bíblicos 
do Novo Testamento.

Visitar Cesareia, a cidade dos 
cruzados, com seu Teatro 
Romano reconstruído e também 
um aqueduto romano.

Encantar-se com os Jardins 
Bahá’í, em Haifa, a terceira 
maior cidade de Israel. 

Passear pela cidade de Safed, o 
antigo centro da cabala judaica.

Fazer uma visita com degustação 
e almoço, em uma vinícola-
boutique, nas Colinas de Golan.

TOP 5
Norte

MAR MORTO
O Mar Morto é um dos fenômenos naturais mais 
incríveis do planeta. É uma fenda na crosta ter-
restre que permite que as águas do rio Jordão 
fluam no sentido sul para um lago em forma de 
losango no ponto mais baixo da Terra. Sem esca-
pe, os raios de sol evaporam a água do Jordão até 
um ponto em que o seu conteúdo mineral fica 
altamente concentrado, e é essa densidade de 
minerais e sal que torna impossível que algo se 
afunde no mar: os banhistas flutuam sem esforço 
na superfície da água.

A Cidade Antiga murada apresenta lugares de importância religiosa sem paralelo no mundo. Perder-se em suas ruas estreitas é como fazer um passeio 
a um passado intocado, em pleno século XXl. Mas há toda uma cidade vibrante, cosmopolita e moderna a ser descoberta pelos visitantes: tesouros 
culturais, atividades divertidas, bairros pitorescos e mais de 60 museus que apresentam desde exposições arqueológicas até renomadas coleções de arte 
moderna. Destaque para o Yad Vashem, o Memorial do Holocausto, o Museu de Israel, com seus pergaminhos do Mar Morto, e o Knesset, o prédio do 
parlamento israelense, que abriga uma importante obra de Marc Chagall.

ESPIRITUALIDADE NO MAR DA GALILEIA
Embora Jerusalém seja um lugar significativo para seguir os passos de Jesus na 
Terra Santa, a Galileia é um lugar carregado de mística e simbolismo para todos 
os cristãos. Está situada numa região montanhosa e fértil e foi onde Jesus iniciou 
sua jornada e realizou seus milagres. A cidade de Tiberíades fica às margens do 
Mar de Galileia, também conhecido como lago Kinneret, e abriga a tumba do sá-
bio judeu Maimônides e a Igreja de São Pedro, com obras de arte representando 
os quatro evangelhos. O Monte das Bem-Aventuranças, a Enseada de Tabgha e 
a Igreja da Multiplicação dos Pães e Peixes são pontos importantes. Cafarnaum, 
conhecida como a cidade natal de Jesus, contém as ruínas de uma antiga sina-
goga, e Safed é conhecida pelo bairro dos artistas e como um antigo centro da 
cabala, tradição mística judaica. A linda Nazaré é a cidade onde Jesus cresceu e é 
o lar da Basílica da Anunciação.

top programs
Israel

A VIBR AÇÃO DE UMA 
CIDADE COSMOPOLITA
Tel Aviv tornou-se um dos destinos de viagem 
mais adorados do planeta, com ótimas críticas 
em revistas de viagens e influenciadores em redes 
sociais: “Melhor estilo”, “Melhores praias urbanas”, 
“Melhor destino gay”, “Melhor cena gastronômica” 
e “Melhor vida noturna” - esses são apenas alguns 
dos elogios acumulados pela cidade. Este espírito 
animado e criativo do povo de Tel Aviv, com suas 
praias, simplesmente conquistaram o mundo.

Mergulho em EilatBanho no Mar Morto

Emocionar-se na Cidade Antiga de Jerusalém com o Muro das Lamentações, a Igreja do 
Santo Sepulcro, a Via Sacra e o Domo da Rocha.

Perder-se pelas vielas estreitas da Cidade Antiga, passando pelo Shuk Árabe.

Conectar-se com a história no espetáculo Som e Luz na Torre de Davi, de dentro de um 
lounge VIP, com bebidas e espumante.

Visitar os túneis do Muro das Lamentações, numa maravilhosa experiência subterrânea. 

Proporcionar uma festa aos sentidos no Shuk Mahane Yehuda, fazendo uma degustação 
com um chef local.
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TOP 5
Jerusalém

OUTR AS ATR AÇÕES DA REGIÃO:
• As ruínas de Massada, antiga fortaleza do rei Herodes, no topo da 
montanha, e a última fortaleza da revolta judaica contra os romanos, 
em 73 a.C. Há um teleférico para subir e descer. A visita ao museu tam-
bém é muito recomendável.
• Caminhada na Mahal David, uma reserva natural de Ein Gedi. Um 
oásis bíblico com nascentes e cachoeiras, onde Davi se escondeu de 
Saul.
• Turismo ecológico pelo jardim botânico do Kibutz Ein Gedi.
• Passeio de Jeep   no deserto da Judeia.
• Passeio de camelo.
• Observação de estrelas no Deserto de Negev.
• No extremo sul, Eilat convida para mergulhos inesquecíveis nas águas 
límpidas do Mar Vermelho, com sua abundância de peixes coloridos, 
desfilando entre ricos e vibrantes corais.

Jerusalém, a cidade dourada

HIGH
lights

Museu de Arte de Tel Aviv

Visitar Jaffa, o antigo porto 
marítimo, e curtir a vista de Tel 
Aviv no horizonte.

Apreciar a arquitetura Bauhaus 
no chique e badalado Rothschild 
Boulevard com os seus museus 
próximos. 

Deliciar-se no Shuk Hacarmel e 
conhecer o Sarona Market.

Passear em Neve Tzedek, 
conhecido como um lugar de 
moda e design, além dos bares e 
uma intensa vida cultural.

Visitar o Centro Peres para a Paz 
e Inovação.
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SUL DE 
ISRAEL

Mar da Galileia
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JERUSALÉM -  K ING DAVID HOTEL
Hotel mais exclusivo de Jerusalém, o King David foi inaugura-
do em 1930, durante a era do mandato britânico, e já recebeu 
vários líderes mundiais, incluindo Winston Churchill e Barack 
Obama. No interior, o grandioso design real mantém as carac-
terísticas Art Déco, enquanto os luxuosos quartos exibem uma 
decoração clássica. As opções de restaurantes no local incluem 
o La Regence, que oferece uma excelente experiência gastro-
nômica com a culinária israelense contemporânea, e o King’s 
Garden Restaurant, com vistas espetaculares da Cidade Antiga 
e a tradicional culinária mediterrânea. Foi classificado entre 
os 100 melhores hotéis do mundo pelo Robb Repport e recebeu 
o Prêmio Readers Choice, Condé Nast Traveler, em 2018.

JERUSALÉM
Mamilla Hotel

Com o selo Leading Hotels of the World, está localizado no 
encontro entre a nova e a antiga Jerusalém, com vista para 
a cidade moderna. Luxuosos quartos e suítes, todos recen-
temente renovados, compõem as diferenciadas instalações 
cheias de bom gosto e contemporaneidade. O rooftop é o lu-
gar de destaque, onde, à noite, os hóspedes encontram, além 

da brisa fresca, uma vista magnífica.

TEL  AVIV
The Setai
Localizado no coração da antiga cidade portuária de Jaffa, o Se-
tai é tão histórico quanto o bairro que o rodeia e leva o selo 
Leading Hotels of the World. É autêntico, sofisticado e acolhedor, 
combinando a história e o patrimônio de Jaffa com a arquitetura 
luxuosa de uma metrópole moderna. Com um passado carrega-
do de história, o hotel compreende cinco edifícios de uma anti-
ga e histórica prisão otomana. A piscina, com borda infinita, na 
cobertura, com vista para todo o horizonte de Tel Aviv, oferece 
um cenário deslumbrante do nascer ao pôr do sol.

JERUSALÉM
Waldorf Astoria
Com um staff superatencioso, o hotel orgulha-se da 
sua “True Waldorf Experience”, com uma atenção 
única a todas as necessidades dos hóspedes. Situado 
a poucos metros das magníficas muralhas da Cidade 
Antiga, é um ponto de partida luxuoso para explorar 
os pontos turísticos e a história de Jerusalém. Com-
binando tradição com inovação, o hotel é um oásis 
de paz no coração desta cidade extraordinária.

TEL  AVIV  -  THE JAFFA
Um hotel Luxury Collection, situado dentro de um complexo restaurado 
do século XIX, que já abrigou o Hospital Francês. Com uma localização 
central, perto do Mar Mediterrâneo e do porto histórico de Jaffa, as atra-
ções como o mercado de pulgas Shuk Hapishpeshim, o Museu de Anti-
guidades e as boutiques locais estão sempre a uma curta caminhada. Um 
staff atencioso garante que a estadia seja planejada em todos os detalhes, 

reabastecendo o espírito e despertando a imaginação dos hóspedes.

Luxury &
Comfort

top Hotels
Israel

TIBERÍADES
The Scots Hotel
O hotel foi criado pela Igreja da Escócia, 
em 2004, no complexo histórico de um 
antigo hospital, e combina, de maneira 
única, vários edifícios de basalto do sé-
culo XIX. Foi redesenhado e planejado 
com a clara intenção de preservar o cará-
ter original das construções, e o resultado 
é uma harmonia única entre o antigo e o 
novo, combinando o estilo arquitetônico 
original com os confortos modernos que 
os hóspedes esperam de um hotel cinco 
estrelas. Um refúgio perfeito para corpo, 
mente e espírito.

MAR DA GALILEIA
The Setai
O Setai fica em frente ao Mar da Ga-
lileia, também conhecido como Lago 
Kinneret, na beira das colinas de Golã. 
Um hotel deslumbrante, recentemen-
te reformado, com quartos espaçosos, 
staff simpático, comida deliciosa e uma 
bela piscina. Seu SPA é o maior de Is-
rael e oferece uma ampla seleção de tra-
tamentos rejuvenescedores e relaxantes 
para o corpo e a alma com salas de mas-
sagem, piscina mineral interna, sauna, 
um requintado banho turco.
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Israel

Dia 1 | Tel Aviv 
Chegada ao Aeroporto Internacional Ben Gurion. Recepção, assistên-
cia e traslado. Check-in e hospedagem. Opcional: Assistência VIP no 
aeroporto.

Dia 2 | Tel Aviv
Saída para visita à cidade e ao Porto de Jaffa ou Yafo, que signi-
fica “bela”. É considerado um dos portos mais antigos do mun-
do. Após, visita ao bairro de Neve Tzedek e caminhada pelo  
Rothschild Boulevard. Visita guiada ao Centro Peres para a Paz e Ino-
vação, seguindo para o Sarona Market. Retorno ao hotel. Opcional: 
Jantar no Sarona Market e retorno por conta própria.

Dia 3 | Tel Aviv - Cesareia Marítima - Haifa - 
São João de Akko - Tiberíades 
Saída em direção à Galileia, visitando a Cesareia Marítima, Haifa, São 
João de Akko e sua antiga fortificação medieval. Check-in e hospeda-
gem. Jantar no hotel incluído.

Dia 4 | Tiberíades - Galileia - Golan - Safed - Tiberíades 
Saída para travessia de barco no Mar da Galileia, como 
na época de Jesus. Continuação para o Monte das Bem- 
Aventuranças. Após, visita a Tabgha, lugar da Multiplica-
ção dos Pães e dos Peixes, a Cafarnaum, onde estão a Antiga  
Sinagoga e a Casa de São Pedro. Segue-se para a região das Colinas 
de Golan para visita a uma vinícola da região, com degustação de 
vinhos e queijos. Visita ao Kesem Ha-Golan. Após, saída para Safed, 
centro da cabala, a mística judaica. Retorno ao hotel em Tiberíades. 
Jantar no hotel incluído.

Dia 5 | Tiberíades - Nazaré - Vale do Jordão - 
Jerusalém
Check-out no hotel. Saída, passando por Caná da Galileia, até Nazaré, 
para visitar a Basílica da Anunciação e a Carpintaria de José, seguindo 
ao Monte Tabor para visitar a Igreja da Transfiguração. Continuação até 
Yardenit, lugar tradicional de batismo no Rio Jordão, prosseguindo pelo 
Deserto da Judeia até subir a Jerusalém. Check-in no hotel e hospedagem. 

com Deserto 
do Neguev

Dia 6 | Jerusalém Antiga - Belém
Saída pelo Monte Scopus até o Monte das Oliveiras. Vista panorâmica da Ci-
dade Amuralhada e tour aos principais pontos. Visita a Belém**. Retorno ao 
hotel. À noite, saída para o show de Som e Luz, na Torre de Davi.

Dia 7 | Jerusalém Moderna
Visita ao Yad Vashem, o Museu do Holocausto. Continuação a  
Ein Karem para conhecer a Igreja da Visitação e de São João Batista. Após, 
saída ao Mercado Mahane Yehuda. Retorno ao hotel.
Opcionais: Tour gastronômico com o chef Chen Korren ou tour gastronômi-
co com guia local.

Dia 8 | Jerusalém - Mar Morto 
Saída para a região do Mar Morto. Subida à fortaleza de Massa-
da por teleférico. Vista panorâmica do Campo Romano. Após, saída 
para o Mar Morto e tempo livre para o banho nas suas águas salgadas.  
Check-in no hotel do Mar Morto e hospedagem. Jantar no hotel incluído.

Dia 9 | Mar Morto - Mitzpe Ramon
Check-out do hotel. Viagem para Mitzpe Ramon, no Deserto do  
Neguev. Check-in e hospedagem no hotel Beresheet e despedida do guia/
motorista. Almoço beduíno. Restante do dia livre para aproveitar as depen-
dências do hotel. Jantar no hotel incluído. Opcional: Observação de estrelas 
no Neguev.

Dia 10 - Mitzpe Ramon
Dia livre para aproveitar as dependências do hotel. Jantar no ho-
tel incluído. Opcionais: Passeio de Jeep em direção à Cratera Mitzpe  
Ramon e passeio de camelo.

Dia 11 | Mitzpe Ramon - Aeroporto Ben Gurion
Check-out. Translado ao Aeroporto Internacional Ben Gurion com motorista 
falando inglês. Recepção e assistência para embarque no voo com destino 
escolhido pelos passageiros. Opcional: Assistência VIP no aeroporto.

Esta é uma sugestão de roteiro privado e sob medida para passageiros individuais. 
Consulte-nos sobre outros tipos de tours, itinerários, datas, categoria de hotéis e valores. 
Estes roteiros poderão ser utilizados para minigrupos e grupos. Preço por pessoa, com 
base em duas pessoas viajando juntas. Valores e lugares sujeitos a disponibilidades 
e alterações. Tarifas válidas de novembro de 2019 a 20 de dezembro de 2020, exceto 
feriados e datas comemorativas. A hotelaria pode variar para hotéis similares, diferentes 
dos previstos. Valor não inclui IRRF, fornecido no ato da reserva. *O itinerário pode ser 
alterado posteriormente para melhor adequar datas e lugares mencionados. **Visita a 
Belém sujeita às condições de segurança. 

Hotelaria prevista:

Cidade 5 Estrelas Luxo 5 Estrelas Standard

Tel Aviv The Setai, Standard Room Royal Beach, Standard Room

Tiberíades The Scots, Standard Room U Kineret, Standard Room

Jerusalém Mamilla, Standard Room Inbal, Standard Room

Mar Morto Herods, Standard Room

Mitzpe Ramon Beresheet, Standard Room

Valores em dólares, por pessoa, a partir de:

Acomodações 5 Estrelas Luxo 5 Estrelas Standard

Duplo USD 11.191 USD 10.666

11 dias | 10 noites - Parte Terrestre
Tel Aviv, Tiberíades, Jerusalém, 
Mar Morto e Mitzpe Ramon

EXTENSÃO A EIL AT
4 dias | 3 noites - Parte Terrestre

Dia 11 | Mitzpe Ramon - Eilat
Check-out do hotel. Traslado para Eilat. Check-in e hospedagem. Restan-
te do dia livre para aproveitar as dependências do hotel ou praias de Eilat. 

Dia 12 | Eilat
Saída para city tour pela cidade de Eilat e visita ao museu Oceanográfico. 
Tarde livre. 

Dia 13 | Eilat
Dia livre para atividades independentes. Opcionais: Dolphin Reef, uma 
experiência com golfinhos, recifes de corais e belos peixes e scuba diving 
com golfinhos com um guia de mergulho pessoal. 

Dia 14 | Eilat - Aeroporto Ben Gurion 
Check-out do hotel. Traslado ao Aeroporto de Eilat para voo com destino 
ao Aeroporto Internacional Ben Gurion. Assistência VIP CLUB incluída: 
Recepção no Terminal 1, doméstico, e acompanhamento até o Terminal 
3, internacional, do aeroporto. Assistência no saguão de embarque para 
check-in da companhia aérea.

Inclui:
• 10 noites de hospedagem, sendo 2 noites em Tel Aviv, 2 noites 
em Tiberíades, 3 noites em Jerusalém, 1 noite no Mar Morto e 2 
noites em Mitzpe Ramon 
• Café da manhã israelense diário
• 5 jantares nos hotéis, sendo 1 no Mar Morto, 2 em Tiberíades 
e 2 em Beresheet
• 1 almoço beduíno no Hotel Beresheet
• Traslados indicados no itinerário, com motorista falando inglês
• 8 dias de tour privado em carro, com guia/motorista falando 
espanhol ou português 
• Entradas e taxas incluídas para visitas a museus indicados no 
itinerário 
• Espetáculo Som e Luz na Torre de Davi, com traslado de ida e volta
• Serviço ao viajante com telefones de emergência disponíveis 
24 horas por dia
• Kit Mercatur Premium

Não inclui:
• Voos internacionais e domésticos
• Taxas de fronteira ou aeroporto
• Refeições não mencionadas no itinerário
• Bebidas nas refeições
• Entradas e atividades não mencionadas
• Tratamentos SPA em hotel do Mar Morto
• Gorjetas
• Check-in antecipado e check-out tardio nos hotéis 
• Despesas pessoais, seguro de viagem e excesso de bagagem
• Passeios opcionais
• Maleteiros nos hotéis e aeroportos 
• Extras de quaisquer naturezas

Hotelaria prevista:
Cidade 5 Estrelas Luxo 5 Estrelas Standard

Eilat Herodes Palace,
Standard Room

Herodes Boutique,
Standard Room

Valores em dólares, por pessoa, a partir de:

Acomodações 5 Estrelas Luxo 5 Estrelas Standard

Duplo USD 1.566 USD 1.483

A hotelaria pode variar para hotéis similares, diferentes dos previstos. 

Inclui:
• 3 noites de hospedagem em Eilat
• Café da manhã diário
• Traslado de Mitzpe Ramon a Eilat com motorista falando inglês, sem guia
• Traslados do hotel ao aeroporto com motorista falando inglês, sem guia
• Assistência VIP CLUB no Aeroporto Ben Gurion, na conexão Eilat/voo 
de retorno
• Meio dia de city tour em Eilat com guia local falando espanhol 
• Entradas e taxas incluidas para atrações indicadas no tour de Eilat 

Não inclui: 
• Voos internacionais e domésticos
• Carro com guia/motorista para os tours opcionais
• Taxas de fronteira ou aeroporto
• Refeições
• Bebidas   
• Entradas e atividades não mencionadas
• Gorjetas 
• Check-in antecipado e check-out tardio nos hotéis
• Despesas pessoais, seguro de viagem e excesso de bagagem
• Passeios opcionais  
• Tíquete aéreo Eilat / Ben Gurion
• Maleteiros nos hotéis e aeroportos
• Extras de quaisquer naturezas
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Terra Santa
Dia 1 | Aeroporto Ben Gurion - Tel Aviv 
Chegada ao Aeroporto Internacional Ben Gurion. Recepção, 
assistência e traslado. Check-in e hospedagem no hotel em Tel 
Aviv. Opcional: Assistência VIP no aeroporto.

Dia 2 | Tel Aviv
Saída para visita à cidade e ao Porto de Jaffa ou Yafo, que signi-
fica “bela”. É considerado um dos portos mais antigos do mun-
do. Após, visita ao bairro de Neve Tzedek, com arquitetura do 
começo do século. Caminhada pelo Rothschild Boulevard para 
apreciar “a Cidade Branca de Tel Aviv”, que concentra o maior 
número de edifícios de arquitetura estilo Bauhaus, declarado 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Visita guiada ao 
Centro Peres para a Paz e Inovação, seguindo para o Sarona 
Market. Retorno ao hotel. Opcional: Jantar no Sarona Market e 
retorno por conta própria.

Dia 3 | Tel Aviv - Cesareia Marítima
Haifa - São João de Akko - Tiberíades 
Check-out no hotel. Saída em direção à Galileia, para visita à 
Cesareia Marítima, ao Teatro Romano e à Fortaleza dos Cruza-
dos. Após, viagem para Haifa para visitar o Monastério Carme-
lita de Stella Maris, o Monte Carmelo, a vista panorâmica dos 
Jardins do Templo Bahaií e da região da Baía de Haifa. Visita 
panorâmica pelo pólo tecnológico de Haifa e da Universidade 
de Technion. À tarde, continuação até São João de Akko para 
visitar uma antiga fortificação medieval. Check-in e hospeda-
gem em Tiberíades. Jantar no hotel incluído. 

Dia 4 | Tiberíades - Região do Mar da Galileia - 
Golan - Safed - Tiberíades 
Saída para travessia de barco no Mar da Galileia, como na épo-
ca de Jesus. Continuação para o Monte das Bem-Aventuranças. 
Após, visita a Tabgha, lugar da Multiplicação dos Pães e dos 
Peixes, a Cafarnaum, onde estão a Antiga Sinagoga e a Casa de 
São Pedro. Segue-se para a região das Colinas de Golan para vi-
sita a uma vinícola da região, com degustação de vinhos e quei-
jos. Visita ao Kesem Ha-Golan. Após, saída para Safed, centro 
da cabala, a mística judaica. Retorno ao hotel, em Tiberíades. 
Jantar no hotel incluído.

Dia 5 | Tiberíades - Nazaré - Vale do Jordão - 
Jerusalém 
Check-out no hotel. Saída para passeio passando por Caná da 
Galileia, até Nazaré, para visitar à Basílica da Anunciação e 
a carpintaria de José, seguindo ao Monte Tabor para visitar a 
Igreja da Transfiguração. Continuação até Yardenit, lugar tradi-
cional de batismo no Rio Jordão, prosseguindo pelo Deserto da 
Judeia, até subir a Jerusalém.

para Católicos

Esta é uma sugestão de roteiro privado e sob medida para passageiros individuais. Consulte-nos 
sobre outros tipos de tours, itinerários, datas, categoria de hotéis e valores. Estes roteiros poderão 
ser utilizados para minigrupos e grupos. Preço por pessoa, com base em duas pessoas viajando 
juntas. Valores e lugares sujeitos a disponibilidades e alterações. Tarifas válidas de novembro de 
2019 a 20 de dezembro de 2020, exceto feriados e datas comemorativas. A hotelaria pode variar 
para hotéis similares, diferentes dos previstos. Valor não inclui IRRF, fornecido no ato da reserva. 
*O itinerário pode ser alterado posteriormente para melhor adequar datas e lugares mencionados. 
**Visita a Belém sujeita às condições de segurança.

Dia 6 | Jerusalém - Cidade Antiga 
Saída via Monte Scopus até o Monte das Oliveiras. Panorâmica 
da cidade amuralhada. Continuação até o Getsêmani, à Basílica 
da Agonia. Segue-se para a Cidade Antiga de Jerusalém. Visita ao 
Muro das Lamentações, à Esplanada do Templo, à Via Dolorosa, à 
Igreja do Santo Sepulcro, ao Monte Sião, ao Túmulo do Rei Davi, ao 
Cenáculo, lugar da última ceia, e à Abadia da Dormição. Retorno ao 
hotel.

Dia 7 | Jerusalém - Cidade Nova - Belém
Saída até o Memorial de Yad Vashem, o Museu do Holocausto. 
Após, saída a Ein Karem para visitar as Igrejas da Visitação e a de 
São João Batista. À tarde, viagem a Belém**. Visita à Igreja da Nati-
vidade, Gruta do Nascimento, Capela de São Jerônimo e de São José. 
Retorno ao hotel. 

Dia 8 | Jerusalém - Cidade Moderna
Saída para a cidade moderna de Jerusalém. Visita ao Santuário do 
Livro, no Museu de Israel, onde estão expostos os manuscritos do 
Mar Morto, e à maquete que representa a cidade de Jerusalém na 
época de Jesus. Continuação ao Mercado Mahane Yehuda. Após, 
visita panorâmica aos principais pontos de interesse: o Knesset  
(o Parlamento), a Menorah, a residência presidencial e o Teatro  
Municipal. À noite, saída para o Show de Som e Luz, na Torre de 
Davi. Retorno ao hotel.
Opcionais:
• Tour Gastronômico no mercado, com guia. 
• Tour gastronômico no mercado, com o chef Chen Korren. 

Dia 9 | Jerusalém - Massada - Mar Morto 
Saída para o sul de Israel. Chegada a Massada, um conjunto de pa-
lácios e fortificações situadas no topo de uma montanha, na região 
oriental do deserto da Judeia, próximo à costa do Mar Morto. A 
Fortaleza de Massada e seus arredores foram declarados Parque Na-
cional de Israel, formando parte da Reserva Natural do Deserto da 
Judeia e Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Após, conti-
nuação para o Mar Morto, com almoço, para aproveitar suas águas 
salgadas. Retorno ao hotel, em Jerusalém. 

Dia 10 | Jerusalém - Aeroporto Ben Gurion 
Check-out. Translado ao Aeroporto Internacional Ben Gurion. Re-
cepção e assistência para embarque no voo com destino escolhido 
pelos passageiros. Opcional: Assistência VIP no aeroporto.

Inclui:
• 9 noites de hospedagem, sendo 2 noites em Tel Aviv, 2 noites 
em Tiberíades e 5 noites em Jerusalém 
• Café da manhã israelense diário 
• 2 jantares em Tiberíades
• Traslados indicados no itinerário com motorista falando inglês
• 8 dias de tour privado em carro, com guia/motorista falando espanhol 
ou português
• Entradas e taxas incluídas para visitas a museus indicados no itinerário
• Espetáculo Som e Luz, na Torre de Davi, com traslado de ida e volta 
• Almoço no Hotel Herods, no Mar Morto 
• Serviço ao viajante com telefones de emergência disponíveis 
24 horas por dia
• Kit Mercatur Premium

Não inclui: 
• Voos internacionais e domésticos
• Taxas de fronteira ou aeroporto
• Refeições não mencionadas no itinerário
• Bebidas nas refeições
• Entradas e atividades não mencionadas
• Tratamentos SPA em hotel do Mar Morto 
• Gorjetas
• Check-in antecipado e check-out tardio nos hotéis 
• Despesas pessoais
• Seguro de viagem e excesso de bagagem 
• Passeios opcionais 
• Maleteiros nos hotéis e aeroportos
• Extras de quaisquer naturezas

Hotelaria prevista:

Cidade 5 Estrelas Luxo 5 Estrelas Standard

Tel Aviv The Setai, Standard Room Royal Beach, Standard 
Room

Tiberiades The Scots, Standard 
Room U Kineret, Standard Room

Jerusalém Mamilla, Standard Room Inbal, Standard Room

Valores em dólares, por pessoa, a partir de:

Acomodações 5 Estrelas Luxo 5 Estrelas Standard

Duplo USD 9.894 USD 9.330

10 dias | 9 noites - Parte Terrestre
Tel Aviv, Tiberíades, Jerusalém e Mar Morto

Monte Tabor, Galileia A Fortaleza de Massada, no Deserto da Judeia

Muro das Lamentações, Jerusalém 

Jardins do Templo Bahá’í, Haifa

Azrieli Center, Tel Aviv
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A Itália atrai viajantes em busca de cultura e 
romance há muitos séculos, com uma infini-
dade de regiões e estilos distintos. Das sofis-
ticadas e vibrantes cidades à simples elegân-
cia do campo, a cultura da Itália é abundante. 
Com pouco mais de 150 anos de história como 
um país unificado, cada região ainda tem uma 
forte identidade cultural, resultando em um 
país de muitas faces diferentes para encantar 
o visitante. 

Veneza é como nenhum outro lugar do mundo, 
com seu ar de puro encanto romântico. Cons-
truída inteiramente sobre a água, esta extra-
ordinária cidade flutuante apresenta uma mis-
tura impressionante de arquitetura bizantina, 
gótica e renascentista.
A Ligúria, ou ‘A Riviera Italiana’, tem o trecho 
mais belo da costa do norte da Itália, incluin-
do a glamourosa marina de Portofino e as mi-
núsculas, mas belas, aldeias de Cinque Terre, 
famosas pelas pitorescas trilhas que correm 
entre elas.
Milão é a cidade mais dinâmica do país, ser-
vindo como capital da moda e do design. Vista 
por muitos como o coração da Itália, esta ci-
dade ganha vida com boutiques de designers, 
restaurantes, museus e experiências culturais 

do mais alto nível e abriga também a “Última 
Ceia”, de Leonardo da Vinci, na igreja de Santa 
Maria delle Grazie, do século XV.
Na região dos lagos, Como, Garda e Maggiore 
oferecem ao visitante um recanto de belas man-
sões, mirantes repletos de rosas, cachos de glicí-
nias e majestosas vistas dos Alpes, enquanto as 
montanhas das Dolomitas se elevam majestosas 
dominando o norte.
Roma é uma mistura inebriante de obras de arte 
e arquitetura, ruínas clássicas e exuberantes 
igrejas e praças barrocas. Um verdadeiro museu 
vivo, onde pode-se ver e tocar seus 2.700 anos de 
história em exibição para onde quer que se olhe.
A Úmbria é uma região antiga abençoada com 
colinas íngremes, vales profundos e rios cauda-
losos. Vale a pena explorar a paisagem relativa-
mente intocada e a rica arquitetura das cidades 
de Perúgia, Assis e Orvieto.
A Toscana, com sua bela paisagem e cidades fas-
cinantes, é, sem dúvida, a região mais conhecida 
da parte central da Itália. Festivais e concursos 
locais, como o Palio di Siena, são realizados com 
a pompa e cerimônia antigas, enquanto cidades 
como San Gimignano e Lucca exibem um char-
me arcaico em profusão. 
Um monumento ao Renascimento, quem visita 
Florença não pode deixar de se deliciar com as 
obras arquitetônicas, galerias de arte e lojas de 
artesanato.
A Costa Amalfitana, de Sorrento a Salerno, leva 
os viajantes por paredões rochosos que mergu-
lham no mar e enseadas arenosas pontilhadas 
com pequenos barcos coloridos. Amalfi, Ravello 
e Positano se agarram precariamente nas encos-
tas de íngremes penhascos, enquanto a sofistica-
da Ilha de Capri e sua tranquila vizinha, Ischia, 
acenam sedutoras. À curta distância, os antigos 
locais de Pompéia e Herculano revelam cida-
des congeladas no tempo desde seu enterro, em 
79 d.C., sob a lava derretida do Vesúvio.

A Puglia é menos conhecida, mas igualmente 
charmosa, ocupando o tranquilo “calcanhar” 
da Itália e lembrando a Grécia, com suas ca-
sas caiadas e praias deslumbrantes. 
A ilha da Sicília possui um charme do Ve-
lho Mundo não encontrado no continente, 
enquanto as influências históricas de todo o 
Mediterrâneo são evidentes nos templos de 
Agrigento e Siracusa e do Teatro Grego em 
Taormina. Para os gourmets, oferece peixe 
fresco e vinhos locais excelentes. 
O clima é diversificado, com as regiões cen-
tral e norte mais visitadas durante os meses de 
primavera, verão e outono. Durante o inver-
no, as Montanhas Dolomitas são um paraíso 
para os esquiadores. Mais ao sul de Roma, as 
áreas costeiras e as ilhas são um ótimo desti-
no durante o ano todo, embora as viagens em 
julho e agosto possam ser muito quentes. As 
temporadas de artes e ópera geralmente estão 
em recesso nos meses de julho e agosto, com 
exceção de Roma e Verona. Nas principais ci-
dades, como Roma e Milão, agosto é um mês 
de férias para os locais, com muitas lojas, es-
critórios e restaurantes fechando enquanto os 
italianos fazem sua pausa anual. Isso significa 
que as cidades são muito menos agitadas.

Uma exuberância pela 
vida e seus prazeres 

simples são características 
italianas; a valorização 

da família, da comida, da 
história e da beleza são os 

valores centrais do coração 
deste país tão encantador.

Um destino 
extraordinariamente 

diversificado que nunca 
desaponta, visitantes 

chegam para se maravilhar 
com o fabuloso patrimônio 

cultural e a riqueza de 
tesouros naturais da Itália 
e desfrutar dos prazeres da 

dolce vita. 
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eat, drInk, smIle
Itália

Tortelli di Zucca
Pacotinhos de macarrão recheados de abóbora, 
passados na manteiga e sálvia. Um delicioso 
contraste entre a abóbora levemente adocicada 
e o sabor mais acentuado da sálvia.

Pizza
Essa realmente não precisa explicação!

Risotto alla Milanese
No norte da Itália central, nas planícies do rio 
Pó, a massa costuma disputar lugar com o arroz, 
geralmente na forma de risoto, e no caso de Mi-
lão, com o Risotto alla Milanese, cuja beleza está 
em sua cor dourada e delicada, com o sabor do 
açafrão dando personalidade ao prato.

Cacio e Pepe
Um delicioso espaguete, tonnarelli ou similar, 
servido com molho de pimenta do reino e pe-
corino romano salgado, cuja simplicidade data 
dos dias em que a pobreza era a mãe da inven-
ção culinária romana.

La Scala, em Milão.

San Carlo, em Nápoli.

Petruzzelli, em Bari.

Teatro Massimo, em Palermo.

La Fenice, em Veneza.

1

2

3

4

5

TOP 5

Calendário de festivais populares
• Festival Il Redentore em Veneza, em julho
• Palio di Siena, em julho e agosto
• Festival de Trufas em Alba, Langhe e Piemonte, em outubro

Peças arquitetônicas fora do circuito
• Rocchetta Mattei, em Bolonha
• Palazzo Cuba, em Palermo 
• Floresta Vertical, em Milão

Durante o verão, a 
cidade de Verona abre 
sua arena para receber 

concertos de ópera.

OS 10 PRATOS 
QUE NÃO SE PODE 
DEIXAR DE COMER: 

Comer na Itália é parte do roteiro, da visita, 
do entendimento da cultura e da conexão 
com os costumes de cada região. A comida 
- e o vinho - ocupam um lugar de destaque, 
oferecendo opções que realmente deixam o 
visitante em êxtase a cada refeição.

Tiramisù
Essa sobremesa sedutora é outro prato italiano agora onipre-
sente, com várias cidades e regiões reivindicando sua invenção. 
Uma mistura perigosamente doce, e cheia de calorias, de café, 
cacau e mascarpone cremoso. Deliciosamente irresistível.

Caponata
Uma especialidade siciliana com uma mistura 
rica e agridoce de berinjelas, tomates e outros 
ingredientes sazonais encontrados em diferen-
tes variações em grande parte da ilha.

Pesto alla Genovese
Como muitas especialidades italianas, sua ri-
queza culinária está na sua simplicidade - ape-
nas manjericão, alho, sal marinho, parmesão, 
pinoles e azeite de oliva.

Ribollita
Essa rica e rústica sopa toscana de feijão 
cannellini, cavolo nero, cenoura, aipo e mui-
to mais, era o minestrone reaquecido do dia 
anterior, mas com a adição de sobras de pão. 
Muito deliciosa.

Tartufo Nero
A adorável cidade de Norcia, cercada por 
montanhas, mantém o status de um dos gran-
des centros gastronômicos da Itália central, 
pois a maioria das trufas vendidas em toda a 
Europa vem da região da cidade. Esta iguaria 
adiciona um sabor delicado e único a risotos, 
omeletes, massas e outros pratos.

Orecchiette alla Pugliese
Orecchiette - literalmente “pequenas orelhas”, 
de acordo com a sua forma - é uma massa de 
textura áspera maravilhosamente mastigável 
que aparece em vários pratos com a assinatura 
da Puglia, o “calcanhar” da bota italiana.

A união da natureza ao concreto: o “Bosco Verticale”, edifício 
residencial sustentável em Milão, assinado pelo arquiteto Stefano 
Boeri, foi inaugurado em 2014 e é considerada a primeira floresta 
vertical do mundo. São duas torres que têm 480 árvores de grande e 
médio porte, 250 árvores de pequeno porte, 11 mil de solo-cobertura 
e 5 mil arbustos, o que equivale a 2,5 hectares de floresta!

Teatros

La Scala, Milão
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HIGHlights

top programs
Itália

Num país onde os visitantes costumam voltar para 
poder desfrutar de um pouco mais da sua dolce vita, 
experiências exclusivas fazem toda a diferença. 

Veja algumas situações onde, de uma maneira totalmente customizada, o 
viajante pode criar memórias realmente privilegiadas.

Aprender os segredos 
da confecção de uma 
pizza autêntica com 

um pizzaiolo romano.

Encantar-se com 
um tour em um iate 
em Cinque Terre ou 
no Lago de Como.

Participar de uma 
degustação de vinhos 
na região do Chianti.

Fazer uma 
degustação de azeite 
de oliva na Sicília.

Desfrutar de uma visita 
exclusiva ao Museu do 

Vaticano e à Capela Sistina.

• Fazer um test-drive com uma 
Ferrari, Maserati ou Lamborghini.
• Ter acesso exclusivo ao Corredor 
Vasariano, em Florença.
• Caçar trufas em Norcia.
• Participar de um tour guiado por 
bares, em Veneza.
• Jogar golfe nas planícies de lava do 
Monte Etna.
• Conduzir um Maseratti, em Parma.
• Contar com um assistente de 
compras pessoal em Florença, Milão 
ou Roma.
• Assistir a uma ópera na 
Arena de Verona.

• Ir a um concerto na Casa de Ópera La 
Fenice, em Veneza.
• Fazer uma turnê exclusiva no Teatro 
La Scala, em Milão.
• Assistir à Corrida de Cavalos e ao 
Cortejo Histórico de Palio, em Siena.
• Assistir a uma aula de como fazer seu 
próprio Limoncello, em Sorreto.
• Participar de uma degustação de 
vinhos e visitar os vinhedos na Toscana.
• Deliciar-se em uma degustação de 
Mozzarellas.
• Assistir a uma noite de ópera no La 
Scala, em Milão, ou no San Carlo, em 
Nápoles.
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roteIros prIvados de luxo sob medIda

Sicilia Magnífica 9 dias | 8 noites - Parte Terrestre
Palermo, Agrigento, Ragusa e Taormina

Itália

Dia 1 | Palermo
Chegada ao aeroporto de Palermo. Recepção e traslado 
ao hotel.

Dia 2 | Palermo - Monreale - Palermo
Saída para passeio em Palermo, visitando Quattro Canti, o 
coração da antiga Palermo, a Igreja de San Cataldo, do século 
XII, com sua arquitetura estilo mourisco, o Palazzo dei Nor-
manni, antiga sede dos reis da Sicília, com seus maravilhosos 
mosaicos. Após, visita ao Palazzo Abatellis, construído no sé-
culo XV, que abriga a galeria de arte regional, com inúmeras 
obras de ordem religiosa. Traslado a Monreale, localizado nos 
arredores de Palermo, para visita à deslumbrante catedral e 
claustros. Retorno ao hotel. 

Dia 3 | Segesta - Erice - Marsala - Agrigento
Check-out do hotel. Saída para passeio pela costa ocidental 
da Sicília, visita à região de Segesta, um dos templos gregos 
mais conservados da Sicília, além do imponente teatro que 
oferece belas vistas sobre as colinas. Passeio para conhecer a 
aldeia de Érice, de estilo medieval. Demonstração do preparo 
do típico doce de amêndoas. Traslado a Marsala para visita ao 
Florio Cellar para degustação do famoso vinho local. Check-
-in e hospedagem em Agrigento. 

Dia 4 | Agrigento - Vale dos Templos - Agrigento 
Saída para visitar o Vale dos Templos, um dos parques arque-
ológicos mais famosos da Sicília. Passeio pelos cinco impres-
sionantes templos dóricos que datam do século V a.C. Visita 
ao Templo da Concórdia, um dos templos gregos mais bem 
preservados do mundo. Restante do dia livre. Retorno ao hotel.

Dia 5 | Agrigento - Sul da Sicília - Agrigento 
Saída para passeio em Piazza Armerina, uma graciosa cidade 
antiga com visita ao sítio arqueológico da Villa Romana del 
Casale, originalmente residência de Maximiano Herculeus, 
co-imperador de Diocleciano e seu filho Maxentius. Este local 
fascinante possui mosaicos deslumbrantes e retrata cenas de 
mitologia. Retorno ao hotel.

Dia 6 | Agrigento - Ragusa 
Check-out do hotel. Saída para o sudeste da Sicília, com trans-
fer em direção à Ragusa, conhecida como a cidade que guarda 
os tesouros barrocos da Sicília, passando por Ragusa Ibla, a 
parte antiga e mais tranquila da cidade, e pela Vila Barroca de 
Modica, com degustação de chocolates e de vinhos sicilianos. 
Check-in e hospedagem. 

Dia 7 | Ragusa - Siracusa - Taormina
Check-out do hotel. Traslado para Taormina com parada na cidade de  
Siracusa, local de grande importância econômica e cultural. O Teatro  
Grego em Siracusa é um dos exemplos mais importantes de arquitetura teatral 
da época e que, durante séculos, foi o centro da vida da cidade, assim como o  
Teatro Romano. Visita ao encantador bairro de Ortygia, uma pequena ilha 
conectada à cidade, considerada um Patrimônio Mundial pela UNESCO, cuja his-
tória remonta ao século VI a.C. Traslado a Taormina. Check-in e hospedagem. 

Dia 8 | Taormina - Castelmola - Taormina
Saída para passeio a pé por Taormina. Visita ao Anfiteatro Grego, origi-
nalmente construído pelos gregos e, depois, reconstruído pelos romanos.  
O anfiteatro tem vista para a paisagem circundante e oferece vistas esplêndi-
das do Monte Etna. Em seguida, passeio a Castelmola, o vilarejo no topo de  
Taormina, de onde é possível ter uma vista incrível do local. Tarde livre e 
retorno ao hotel.

Dia 9 | Taormina
Check-out do hotel e traslado ao aeroporto de Catânia para embarque no voo 
com destino escolhido pelos passageiros. 

Hotelaria prevista:

Acomodações 5 Estrelas

Duplo EUR 5.900

Valores em euros, por pessoa, a partir de:

Esta é uma sugestão de roteiro privado e sob medida para passageiros individuais. 
Consulte-nos sobre outros tipos de tours, itinerários, datas, categoria de hotéis e valores. 
Estes roteiros poderão ser utilizados para minigrupos e grupos. Preço por pessoa, com 
base em duas pessoas viajando juntas. Valores e lugares sujeitos a disponibilidades 
e alterações. Tarifas válidas de novembro de 2019 a 20 de dezembro de 2020, exceto 
feriados e datas comemorativas. A hotelaria pode variar para hotéis similares, diferentes 
dos previstos. Valor não inclui IRRF, fornecido no ato da reserva.

EXTENSÃO ROMA 
4 dias | 3 noites - Parte Terrestre

Dia 1 | Chegada a Roma
Chegada ao Aeroporto Internacional de Roma. Recepção, assistência e traslado 
ao hotel. Check-in e hospedagem em hotel com localização central.

Dia 2 | Roma Imperial 
Saída para passeio de meio dia à Roma Imperial, passando pelo Coliseu, 
Fórum Romano, onde está o “Lapis Niger”, Túmulo de Romulus, Templo de 
Vesta, Basílica Emília, Basílica Julia e Basílica de Constantino. Retorno ao 
hotel. Restante da tarde livre.

Dia 3 | Cidade do Vaticano 
Saída para passeio de meio dia pela Cidade do Vaticano, o menor Estado 
independente do mundo, onde é possível explorar os tesouros do Museu do 
Vaticano, incluindo a Capela Sistina, com seus famosos afrescos de Miche-
langelo. Visitar à Basílica de São Pedro e ao Castelo Sant’Angelo. Retorno ao 
hotel. Tarde livre. 

Dia 4 | Roma - Aeroporto
Check-out do hotel. Traslado ao Aeroporto Internacional de Roma para voo 
com destino escolhido pelos passageiros.

Inclui:
• 3 noites de hospedagem em Roma
• Café da manhã diário
• Guia privado em espanhol
• Veículo privado
• Traslados indicados no itinerário
• Passeios e visitas indicadas no itinerário
• Taxas por serviços de hotel
• Serviço ao viajante com telefones de emergência disponíveis
24 horas por dia

Não inclui: 
• Voos internacionais e domésticos
• Refeições não mencionadas no itinerário
• Bebidas nas refeições  
• Entradas e atividades não mencionadas
• Gorjetas
• Check-in antecipado e check-out tardio nos hotéis
• Despesas pessoais, seguro de viagem e excesso de bagagem
• Passeios opcionais
• Maleteiros nos hotéis e aeroportos
• Extras de quaisquer naturezas

Cidade 5 Estrelas

Roma The First Luxury Art Hotel Roma, Prestige Room

Hotelaria prevista:

Acomodações 5 Estrelas

Duplo EUR 1.500

Valores em euros, por pessoa, a partir de:

A hotelaria pode variar para hotéis similares, diferentes dos previstos. 

Cidade 5 Estrelas

Palermo Grand Hotel Villa Igiea, Deluxe Room with Sea 
View & Terrace

Agrigento Villa Athena, Deluxe Queen Room

Ragusa Donnafugata Golf Resort & Spa, Deluxe Room

Taormina Grand Hotel Timeo, Superior Room with 
 Sea View & Balcony

Inclui:
• 8 noites de hospedagem, sendo 2 noites em Palermo, 3 noites 
em Agrigento, 1 noite em Ragusa e 2 noites em Taormina
• Café da manhã diário
• Traslados indicados no itinerário
• Veículo privado de luxo
• Motorista falando em inglês durante o traslado
• Guias em espanhol ou português para os dias de passeios 
• Veículos, motoristas e guias disponíveis para passeios a par-
tir do indicado no itinerário
•  Entradas e taxas incluídas para visitas a museus indicados 
no itinerário
• Serviço ao viajante com telefones de emergência disponíveis 
24 horas por dia
• Kit Mercatur Premium

Não inclui: 
• Voos internacionais e domésticos
• Refeições não mencionadas no itinerário
• Bebidas nas refeições 
• Entradas e atividades não mencionadas
• Gorjetas
• Check-in antecipado e check-out tardio nos hotéis
• Despesas pessoais, seguro de viagem e excesso de bagagem
• Passeios opcionais
• Maleteiros nos hotéis e aeroportos
• Extras de quaisquer naturezas

Vale dos Templos, Agrigento

Anfiteatro de Taormina
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O Reino Hachemita da Jordânia, uma conexão bastante usada entre o mar e 
o deserto, entre o ocidente e o oriente, é um país de beleza e de contrastes 
hipnotizantes: desde o Vale do Jordão, fértil e em constante mudança, até os 
desfiladeiros remotos do vasto e silencioso deserto.
Uma nação rica em sítios históricos, cheia de histórias bíblicas, civilizações 
antigas e experiências culturais inesquecíveis. Considerada pelos viajantes a 
estrela do Oriente Médio, a Jordânia é repleta de cenários deslumbrantes e de 
espiritualidade, com templos sagrados para cristãos e muçulmanos. Atualmen-
te, é considerada um dos destinos mais excêntricos e inspiradores do mundo. 
O país é, por si só, um monumento da história da humanidade, sendo conside-
rado um verdadeiro baú de tesouros de civilizações milenares. Entretanto, não 
é apenas pela história e cultura que a Jordânia desperta a atenção, pois as be-
lezas naturais protagonizam e surpreendem: flutuar no Mar Morto, mergulhar 
no Mar Vermelho, passear de camelo pelo deserto e ainda ser recebido pelos 
jordanianos de braços abertos e sorriso no rosto. 
As imagens da antiga cidade nabateia de Petra, esculpida na rocha há mais de 
mil anos, são, desde há muito, a primeira impressão que as pessoas têm da Jordâ-
nia. Apesar de ser uma das atrações mais impressionantes do Oriente Médio, a  
Jordânia tem muito mais para oferecer aos visitantes de hoje.
O país fica quase o ano todo ensolarado e com uma temperatura agradável. Em 
qualquer época do ano é um momento perfeito para visitá-lo. A primavera e 
o outono são frescos, e as chuvas são mais comuns na primavera. Os dias de 
verão são mais longos e ensolarados e com noites frias - perfeitos para ver o 
pôr do sol e praticar atividades ao ar livre. 
O inverno pode ser frio no deserto, mas é agradavelmente moderado na maior 
parte do país, e esta pode ser a estação indicada para uma viagem para Aqaba 
ou para o Mar Morto, onde as temperaturas são mais quentes.

JordâniaJORDÂNIA
Powered by Karma House Travel & Tourism 
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Topplaces

top places
Jordânia

Mövenpick Resort Petra
Um hotel cinco estrelas que está localizado diretamente na entrada da cidade his-
tórica. Este resort com um toque oriental apresenta uma emocionante combinação 
de pedra natural, madeira artesanal e tecidos e texturas do Oriente Médio.

AMÃ
É a maior cidade da Jordânia, com cerca de 
dois milhões de habitantes e é considerada 
uma capital que mistura o antigo com a mo-
dernidade do mundo contemporâneo. Há me-
nos de 30 anos, em escavações, foram desco-
bertas torres e pequenas casas que poderiam 
ter sido contruídas durante a idade da pedra, 
cerca de 7000 a.C. 

HOTÉIS

Grand Hyatt Amman
Um hotel perfeito para quem aprecia o luxo, evocando a era de ouro das viagens 
de requinte. Este luxuoso endereço tem vista para a crescente metrópole, conside-
rada o coração do distrito financeiro e diplomático de Amã. 

The Fairmont Amman
O luxo deste cinco estrelas apresenta um design con-
temporâneo e premiado, um marco no bairro mais ba-
dalado da cidade. 

WADI  RUM
“Vastos, ecoantes e divinos”. Estas foram as 
palavras de T. E. Lawrence usadas para des-
crever Wadi Rum. A maior e mais imponente 
paisagem do deserto da Jordânia é um lugar 
estupendo, atemporal, praticamente intocado 
pelo homem. Um labirinto de escarpas rocho-
sas monolíticas eleva-se do chão do deserto a 
1.750 metros de altura, criando um desafio na-
tural para quem gosta de escalar montanhas. 
Os visitantes podem desfrutar da tranquilida-
de sem limites dos espaços vazios, explorar os 
desfiladeiros e olhos d’água para descobrir de-
senhos na rocha de 4.000 anos de idade. E para 
experimentar o próprio deserto, passar a noite 
numa tenda, confortavelmente instalados em 
luxuosas cabanas com toda infraestrutura. 
Simplesmente memorável.

JER ASH
A antiga cidade de Jerash tem uma história de 

presença humana que remonta mais de 6.500 

anos e, por baixo da sua aparência externa 

greco-romana, preserva ainda uma mistura 

sutil do oriente e do ocidente. A sua arquite-

tura, religião e idiomas refletem um proces-

so de união e coexistência de duas poderosas 

culturas: o mundo greco-romano da bacia do 

Mediterrâneo e as tradições do Oriente Ára-

be. Jerash fica numa planície rodeada de áreas 

arborizadas e montanhosas e de férteis bacias 

hidrográficas. A era dourada da cidade foi du-

rante o domínio romano e é considerada hoje 

uma das cidades romanas mais bem preserva-

das do mundo. Escondida durante séculos na 

areia, antes de ser escavada e restaurada nos 

últimos 70 anos, Jerash é um belo exemplo 

do grandioso urbanismo romano provincial e 

formal que é encontrado por todo o Oriente 

Médio com ruas pavimentadas, cheias de co-

lunas, templos no topo das colinas, belos tea-

tros, amplas praças, banhos públicos, fontes e 

as muralhas da cidade entrecortadas por tor-

res e portas.

PETR A
Petra é chamada de “A Cidade Perdida”. Ape-
sar de ter sido tão importante na antiguidade, 
após o século XIV d.C., ficou completamen-
te escondida do mundo ocidental. Foi redes-
coberta em 1812 pelo viajante suíço Johann 
Ludwig Burckhardt, que conseguiu entrar no 
local fortemente guardado fingindo ser um 
árabe da Índia que desejava fazer um sacrifício 
no túmulo do Profeta Aarão.
Vários caminhos e subidas revelam centenas 
de mausoléus, fachadas de templos e câmaras 
funerárias em relevo na pedras. Entre eles es-
tão:
• Um teatro de 3.000 lugares construído no 
início do século I d.C.
• Uma tumba palaciana em estilo romano.
• Qasr al-Bint, a única construção que sobrevi-
veu na cidade antiga.
• O gigantesco Deir (monastério) do século  
I d.C., que descortina-se depois de uma subida 
de mais de 900 degraus cortados na rocha. 
• Um santuário que assinala a morte de  
Aarão, irmão de Moisés, construído no século 
XIII pelo Sultão Mameluke, no alto do Monte  
Aaron (Jabal Haroun), na cordilheira Sharah.

Top dica
Conhecer Petra durante o dia é uma experiência inspiradora, mas visitá-la durante a noite, à luz de 1.800 velas, é verdadeiramente 
uma experiência extraordinária! É uma sensação incrível percorrer o siq, seguindo este caminho iluminado, e chegar ao Tesouro, 

ouvindo a música intensa dos beduínos, em um cenário de rara beleza, com um céu cheio de estrelas.
Os passeios acontecem três vezes por semana: às segundas, quartas e quintas-feiras.

MAR MORTO
O Mar Morto possui um acervo histórico e espiritual. Acredita-se ser 
o local de cinco cidades bíblicas: Sodoma, Gomorra, Adman, Zeboim 
e Zoar (Bela). Excelente roteiro para um banho de sol, para conhecer 
os poderes de cura dos minerais da lama, para uma massagem cal-
mante ou simplesmente para relaxar nas suas águas suaves. Quando 
voltados para o oeste, os visitantes do Mar Morto têm uma visão 
espetacular do pôr do sol.

AQABA
Muito valorizada por ser a janela da Jordânia para o mar, Aqaba tor-
na-se uma alternativa refrescante para o deserto cor de rosa do sul. 
Suas praias arenosas e recifes de coral são os mais preservados do 
Mar Vermelho. Suas águas profundas de cor azul escuro ficam a pou-
ca distância da costa, oferecendo uma vida marinha caleidoscópica 
de fácil acesso. Além do mergulho, esportes, pesca, iates e passeio 
de barco a vela são programas para desfrutar este destino especial.

Kempinski Hotel Aqaba
Um resort 5 estrelas, paraíso para exploradores e viajan-
tes a lazer, é o único hotel de luxo em Aqaba e está lo-
calizado a uma curta distância das principais atrações.

Beduíno servindo chá no Deserto de Wadi RumRuínas do Ninfeu em Jerash
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Acomodação 5 Estrelas Luxo 5 Estrelas Standard

Duplo USD 3.653 USD 2.940

roteIros prIvados de luxo sob medIda

Jordânia

Dia 1 | Amã 
Chegada no Aeroporto Internacional de Amã. Assistência e traslado ao hotel. Check-in e hospedagem. 

Dia 2 | Amã - Jerash - Amã 
Saída para visitar Jerash, uma das cidades romanas mais preservadas da Decápolis. Passeio nas ruínas 
da cidade greco-romana. Retorno a Amã para visitar os principais locais históricos: Cidadela, Museu 
Arqueológico, Teatro Romano e Museu Folclórico. Passeio a pé pelo centro, seguido de um passeio 
panorâmico pelas partes modernas de Amã. Após, visita ao Amã Boulevard para um passeio a pé, com 
degustação de vinhos incluída. Jantar no Restaurante Fakhreldin. Retorno ao hotel. 

Dia 3 | Amã - Petra 
Check-out e traslado a Madaba, conhecida por seus espetaculares mosaicos bizantinos. Visita à Igreja 
de Saint George, famosa pelo mapa em mosaico da Terra Santa do século VI. Saída para visitar o Mon-
te Nebo: o memorial no topo da montanha de Moisés, com vistas arrebatadoras do Vale do Jordão, 
do Mar Morto e do rio Jordão. É mencionado na Bíblia como o lugar onde Moisés recebeu a visão da 
Terra Prometida, na qual ele nunca entraria. Após, visita ao Castelo de Shobak. Chegada em Petra 
para check-in e hospedagem.
Opcional: Petra By Night - acontece às segundas, quartas e quintas-feiras. 

Dia 4 | Petra 
Saída para visitar Petra, uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno. É uma cidade imensa, única 
e, sem dúvida, o tesouro mais valioso e a maior atração turística da Jordânia. É uma experiência fas-
cinante. A cidade apresenta obeliscos, templos, altares e ruas dominando o vale de rochas. O retorno 
até a saída de Petra poderá ser feito em charretes. Retorno ao hotel.
Opcional: Petra Cooking Class. À noite, Petra Kitchen, uma experiência gastronômica verdadeira-
mente jordaniana para o jantar.

7 dias | 6 noites - Parte Terrestre
Amã, Petra, Wadi Rum e Mar Morto

Inclui:
• 6 noites de hospedagem, sendo 2 noites em Amã, 2 
noites em Petra, 1 noite em Wadi Rum e 1 noite no 
Mar Morto
• Recepção e assistência Gold na chegada no aeroporto
• Café da manhã diário 
• Jantar no Fakhredin Restaurant, em Amã 
• Guia privado de acordo com a língua escolhida
• Veículo privado
• Traslados indicados no itinerário
• Visto de entrada
• Passeios e visitas indicadas no itinerário
• Descida a cavalo em Petra
• Subida a Petra de carruagem, a partir da área do res-
taurante Basin
• Tour de Jeep 4x4 e passeio de camelo em Wadi Rum
• Jantar beduíno no deserto de Wadi Rum
• Refeições indicadas no itinerário, como almoços, 
jantares e degustações
• Taxas por serviços de hotel
• Serviço ao viajante com telefones de emergência dis-
poníveis 24 horas por dia
• Kit Mercatur Premium

Dia 5 | Petra - Little Petra - Wadi 
Rum
Check-out do hotel. Saída para visitar Little 
Petra, perto de Petra, onde encontra-se o 
sítio arqueológico de Al Beidha. A entrada 
no local é acessada através de um estreito 
desfiladeiro chamado Siq al-Barid. Após, 
traslado a Wadi Rum, conhecido como 
“Vale da Lua”, para um passeio em Jeep 4x4 
e passeio de camelo. Chegada no acampa-
mento para dormir numa tenda de luxo. 
Check-in e hospedagem. Jantar beduíno.

Esta é uma sugestão de roteiro privado e sob medida para passageiros 
individuais. Consulte-nos sobre outros tipos de tours, itinerários, datas, 
categoria de hotéis e valores. Estes roteiros poderão ser utilizados para 
minigrupos e grupos. Preço por pessoa, com base em duas pessoas 
viajando juntas. Valores e lugares sujeitos a disponibilidades e alterações. 
Tarifas válidas de novembro de 2019 a 20 de dezembro de 2020, exceto 
feriados e datas comemorativas. A hotelaria pode variar para hotéis 
similares, diferentes dos previstos. Valor não inclui IRRF, fornecido no 
ato da reserva.

Valores em dólares, por pessoa, a partir de:

Hotelaria prevista:

Jordânia

MARAVILHOSA

Cidade 5 Estrelas Luxo 5 Estrelas Standard

Amã Fairmont, Fairmont Room Grand Hyatt, Standard Room

Petra Movenpick, Superior Room Movenpick, Standard Room

Wadi Rum Sun City Camp, Martian Tent Sun City Camp, Standard Tent

Mar Morto Kempinski, Superior Room Movenpick, Standard Room

Não inclui: 
• Voos internacionais e domésticos
• Refeições não mencionadas no itinerário
• Bebidas nas refeições
• Suplemento para carro de luxo
• Entradas e atividades não mencionadas
• Gorjetas
• Despesas pessoais, seguro de viagem e excesso de bagagem
• Passeios opcionais
• Maleteiros nos hotéis e aeroportos
• Extras de quaisquer naturezas
• Assistência VIP no lado jordaniano, na fronteira com Israel
• Check-in antecipado e check-out tardio nos hotéis

Dia 6 | Wadi Rum - Mar Morto 
Check-out do acampamento. Traslado ao 
hotel no Mar Morto para check-in e hospe-
dagem. Tempo livre para desfrutar de um 
banho de mar, banho de lama, do SPA e das 
piscinas de águas termais. 

Dia 7 | Mar Morto - Aeroporto de 
Amã 
Check-out. Traslado ao Aeroporto Inter-
nacional de Amã para voo com destino  
escolhido pelos passageiros ou até a fron-
teira jordaniana / israelense para viajar a 
Israel.

Deserto de Wadi Rum

Petra

Teatro greco-romano, em Jerash
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Mendoza
MENDOZA
Powered by Distintos

Mendoza e Malbec são palavras que não se separam. A cidade é cosmo-
polita e ensolarada, mas é o vinho Malbec que vem trazendo brilho a 
toda esta região que hoje tem, aproximadamente, 1.500 vinícolas espa-
lhadas. Com tantas ofertas, é desafiador para o visitante saber até por 
onde começar.
O Cerro Aconcágua, o topo das Américas com 6.962 metros, a monta-
nha mais alta fora da Ásia e o ponto mais alto nos hemisférios ocidental 
e sul, inspira toda a província, onde uma generosa geografia de mon-
tanhas, neves eternas, vales, rios, fontes termais, planícies, desertos e 
mágicos oásis oferecem a oportunidade de desfrutar Mendoza nos 365 
dias do ano.
Embora o foco do “Napa Valley da América do Sul” seja frequentemente 
apenas as vinhas, é importante lembrar que os Andes proporcionam al-
gumas das melhores experiências no quesito turismo de aventura ao ar 
livre da Argentina. Desde pescar trutas selvagens a passeios de rafting 
nas corredeiras do rio Mendoza. De caminhadas por trilhas em cená-
rios surpreendentes a passeios de bicicleta por regiões de montanha.

É muito importante para o viajante compreender este destino como 
uma grande região, com tempos de deslocamentos necessários entre 
um programa e outro. Todas as maravilhosas regiões vinícolas em Men-
doza podem ser um pouco distantes umas das outras, por isso fazer 
reservas e contratar um motorista podem ser detalhes cruciais para que 
se possa provar quantos vinhos quiser e visitar quantas vinícolas forem 
possíveis, com segurança e tranquilidade. Mesmo que possa parecer um 
pouco inconveniente fazer todos estes arranjos antes, quando estiver 
desfrutando destas amplas regiões, o visitante vai valorizar ter mais 
tempo para ver e aproveitar a área e sua vasta beleza.
Pode-se pedalar sem pressa pelas vinícolas mais importantes de Maipú, 
fazer uma degustação de azeite de produção local e aprender sobre a 
história do vinho na Argentina em um museu do vinho ou nas próprias 
vinícolas que recebem os convidados diariamente. A capital internacio-
nal do vinho dá as boas-vindas e recebe de braços abertos, com muito 
luxo e sofisticação, os hóspedes de todo o planeta que se encantam ao 
conhecer a verdadeira hospitalidade argentina.
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CLIMA
O clima é agradável, temperado e de pouquíssima quantida-
de de chuva, cerca de 5 dias por ano! O sol tem um pacto 
com esta terra e converte os céus claros em um valor agregado 
ao destino turístico de Mendoza. Estas condições climáticas, 
juntamente com a existência de rios de degelo e o trabalho do 
homem, transformaram o solo com características de deserto 
em zonas de oásis rurais e urbanos.
Abril é uma época bonita do ano para conhecer Mendoza: 
como o clima é mais frio, a uva foi colhida e os produtores de 
vinho estão mais disponíveis para conversar, os turistas já se 
foram, e os álamos ficam amarelos e dourados.
No inverno, a cordilheira funciona como uma barreira climá-
tica que retém a umidade do Oceano Pacífico e determina a 
baixa umidade do ambiente. Os ventos sopram do outro lado 
da montanha, mas perdem umidade, tornam-se secos, frios, 
com temperaturas médias abaixo de 8° C, com geadas ocasio-
nais noturnas e baixa pluviosidade. Cada estação tem sua par-
ticularidade, mas, em geral, o clima em Mendoza é conhecido 
pelo seu sol, com grande amplitude térmica, ou seja, muita 
diferença entre a manhã, a tarde e a noite. Por isso, é reco-
mendável, ao sair cedo e à noite, levar um casaco.

O Vento Zonda
Origina-se no Oceano Pacífico Sul, e ao cruzar a cordilhei-
ra perde sua umidade, e passa como vento seco para as pro-
víncias andinas. Ao descer, ele se aquece, até chegar à região 
como um vento seco, sufocante, com temperaturas que podem 
passar dos 40° C. O vento Zonda se manifesta com maior in-
tensidade nos meses de agosto e setembro.

DOCUMENTAÇÃO
Os brasileiros não precisam de visto para ingressar na Argen-
tina. Os documentos aceitos são dois: RG ou Passaporte. Não 
são aceitos como documentos de viagem nem a Carteira de 
Motorista, nem a Certidão de Nascimento.

MOEDA
Muitas vinícolas ainda não estão configuradas para aceitar 
cartões de crédito. Além dos pesos argentinos, dólares tam-
bém são aceitos nas transações.

PAPERS,

Please
REGIÕES VINÍCOLAS  DE MENDOZA
Luján de Cuyo
Com vinhedos plantados em solos arenosos e altitudes que 
variam entre 800 e 1.100 metros, Luján de Cuyo é conhe-
cido como a terra do Malbec. O departamento faz parte 
da região alta do Rio Mendoza. A maior parte das videiras 
plantadas é de uvas tintas, mas o Malbec não é a única a 
se destacar: Cabernet Sauvignon, Chardonnay e Torrontés 
também têm se mostrado bastante expressivas. Fica a apro-
ximadamente 40 minutos ao sul da cidade de Mendoza e é 
considerado o berço do movimento vinícola argentino - ti-
rando o país do lugar comum e alavancando sua produção 
a nível internacional. Luján de Cuyo foi a primeira área 
a instituir a DOC (Denominação de Origem Controlada) 
para o Malbec, em 1993. Isso causou uma considerável e 
contínua melhora na qualidade e quantidade dos vinhos, 
repercutindo num notável reconhecimento global.

Maipú
A região de Maipú tem aproximadamente 20 vinícolas. Al-
gumas das melhores são Bodega La Rural, Familia Zuccar-
di, Trivento e El Enemigo. Apesar de não precisar de tanto 
tempo para conhecer toda a região quando comparado aos 
outros departamentos, não se pode deixar de aproveitar as 
degustações de azeite de oliva e as oportunidades para ci-
clismo, que são diversões bem diferentes daquelas ofereci-
das em Luján de Cuyo e no Vale do Uco.

Vale do Uco
Localizado a aproximadamente 75 minutos ao sul da cida-
de de Mendoza, o Vale do Uco é a mais nova região pro-
dutora de Mendoza, e a que está recebendo maior atenção 
internacional atualmente. É conhecida especialmente pela 
produção de Malbec, Merlot, Pinot Noir, Semillon e Tor-
rontés. O cenário de tirar o fôlego faz da área uma das 
regiões mais fotogênicas de Mendoza. O Vale do Uco re-
cebeu grande aclamação mundial em 2012, embora esteja 
produzindo vinhos de alto escalão por mais de uma déca-
da. É conhecido pelas suas vinhas plantadas a quase 1.210 
metros acima do nível do mar, na região de Tupungato. O 
vale é, de fato, uma das regiões produtoras de vinho mais 
elevadas do mundo.

Informações prátIcas

DISTÂNCIAS :
Mendoza > Godoy Cruz - 4 km
Mendoza > Guaymallén - 6 km

Mendoza > Luján de Cuyo - 19 km
Mendoza > Maipú - 16 km

Mendoza > San Martín - 43 km
Mendoza > Vale do Uco - 100 km

Mendoza > Córdoba - 711 km
Mendoza > Salta - 1.324 km

Mendoza > Ushuaia - 3.015 km
Mendoza > Buenos Aires - 1.055 km

FERIADOS E  FESTAS:
No final de fevereiro e início de março, o Festival Vindima, uma 
celebração de 10 dias da colheita das uvas, toma conta da cidade. 
Dezenas de milhares de pessoas de todo o mundo comparecem à 
festa, num clima de caos festivo.
1º de janeiro - Ano-Novo
Fevereiro ou março - Carnaval
24 de março - Dia Nacional da Memória pela Verdade e Justiça
2 de abril - Dia dos Veteranos de Guerra
Março ou abril - Quinta e Sexta-Feira Santa e Páscoa
1º de maio - Dia do Trabalhador
25 de maio - Dia da Revolução de Maio
9 de julho - Dia da Independência
17 de agosto - Passo à Imortalidade do General José de San Martin
12 de outubro - Dia do Respeito à Diversidade Cultural
23 de novembro - Dia da Soberania
8 de dezembro - Dia da Imaculada Conceição
25 de dezembro - Natal

Mendoza
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O The Best Of é um reconhecimento das melhores práticas relacionadas ao 
enoturismo. Os prêmios são realizados anualmente em cada uma das cida-
des membros da rede global das Grandes Capitais do Vinho, da qual Mendo-
za faz parte desde 2005. Em 2018, Mendoza ganhou ouro na categoria “Arte 
e Cultura”, com a Casa Vigil - El Enemigo, um espaço que convida o visitante 

a experimentar um dia diferente, onde o charme do vinho e a literatura se 
fundem para apresentar uma proposta única de enoturismo. O mundo má-
gico da Divina Comédia de Dante Alighieri fica na casa de Alejandro Vigil, 
que, por si só, é uma galeria de arte não convencional.

eat, drInk, smIle
Mendoza

TOP ALMOÇOS EM VINÍCOLAS 
As vinícolas estão espalhadas em três principais eixos a partir do centro 
da cidade: Maipú, a 16 km, Lujan de Cuyo, a 20 km, e no Vale do Uco, que 
fica mais ao sul, aos pés da Cordilheira dos Andes, a aproximadamente 100 
km, onde são produzidos os chamados vinhos de altitude. O ideal, pelo 
clima descontraído e bon vivant que é inerente à cidade, é fazer apenas 
uma região por dia, num estilo slow living, curtindo cada programa e cada 
degustação. Correria é um atributo que, definitivamente, não combina com 
a atmosfera da região. Os almoços harmonizados com os vinhos locais po-
dem durar horas e os planos formais para o jantar podem ser descartados 
no último minuto, sumariamente trocados por um entardecer embalado 
pelo pôr do sol épico por detrás dos Andes.

Malbec mania
Salentein

Clos de los Siete

Vale do Uco

Maipú

A CAPITAL  INTERNACIONAL DO VINHO

Luján de Cuyo

1

2

3

4

5

Fazer reservas para todas as vinícolas e restauran-
tes com ao menos um dia de antecedência.

Planejar visitar apenas duas ou três vinhas por dia, 
no máximo, se você for almoçar em alguma delas.

Planejar a viagem por região - Maipú, Luján de 
Cuyo ou Vale do Uco -, uma vez que existe uma 
considerável distância entre elas.

Levar dinheiro em espécie, pesos ou dólares, já 
que vários lugares não aceitam cartões de crédito.

As visitas geralmente duram entre 60 e 90 minutos.

10 dicas para tornar suas visitas às vinícolas de Mendoza mais agradáveis:

Algumas vinícolas fecham aos sábados e domingos, e tam-
bém aos feriados.

Usar uma agência de viagem recomendada: elas simplifi-
carão todo seu planejamento.

Contratar um traslado para que se possa saborear de for-
ma segura os vinhos e absorver todas as paisagens mara-
vilhosas.

Aproveitar a oportunidade única de conhecer os donos, 
os produtores e os enólogos das vinícolas, e fazer quantas 
perguntas quiser. Eles adoram compartilhar suas histórias.

Colocar no seu programa as degustações dos excelentes 
azeites de oliva produzidos na região.

7

6

8

9

10

Séptima

Familia Zuccardi El Enemigo

Ruca Malén

Piedra Infinita - Zuccardi

Andeluna

O’Fournier
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HIGHlights

top programs

Para se aproximar dos Andes sem 
ter que ser alpinista:

Deliciar-se com um passeio a cavalo com o 
El Viejo Manzano, com um almoço preparado 

com produtos frescos e carnes locais. O vinho é 
apenas um convite para dançar, ouvir música e 
acompanhar as histórias junto a novos amigos. 

PRINCIPAIS  V INÍCOLAS

Maipú
Laur

Maguay
Olivícola PasRai

Zuelo - Familia Zuccardi

PAR A DEGUSTAR O 
AZEITE  DE OLIVA

Abrasado - Bodega Los Toneles
Azafran

Chachingo
Don Mario

Francesco Ristorante
Grill Q

Josefina Restó
La Marchiggiana
Maria Antonieta

Republica
Restaurante 1884 de Francis Mallmann

TOP RESTAUR ANTES EM MENDOZA

Luján de Cuyo 
• Achaval Ferrer • Alta Vista • Belasco de Baquedano • Cap Vistalba 
• Catena Zapata • Chandon • Clos de Chacras • Cruzat • Dante Robino 
• Finca Decero • Kaiken • Lagarde • Luigi Bosca • Norton
• Séptima • Viña Cobos

Maipú
• Benegas • Bodega Finca Agostino • CarinaE • El Enemigo
• Familia Zuccardi • La Rural • Tempus Alba • Trapiche • Trivento

Vale do Uco
• Andeluna • Atamisque • Casa de Uco • Clos de los 7 • Diamandes
• Flecha de Los Andes • Monteviejo • O’Fournier
• Piedra Infinita - Zuccardi • Pulenta Estate • Salentein • The Vines

Qualquer fã de comida que se preze precisa planejar sua 
viagem inteira para visitar o restaurante Siete Fuegos no 
Vines Resort & SPA, no Vale do Uco, a uma hora da ci-
dade. Um lugar mágico que não é nada mais que o play-
ground do aclamado chef argentino Francis Mallmann 
- onde ele e sua talentosa equipe misturam sete maneiras 
rústicas de cozinhar com fogo, no cenário deslumbran-
te dos Andes. Uma extensa lista de vinhos boutique e 
alguns dos melhores serviços de Mendoza fazem dessa 
food experience uma das melhores da região. A top dica é 
experimentar o lombo de 9 horas, grelhado lentamente. 
Sim, 9 horas. A perfeição não pode ser apressada.

Mendoza
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Luxury &
Comfort

Wedding
destination

top Hotels
Mendoza

Mendoza, por excelência um destino exótico da Argentina, é um 
Wedding Destination ideal para mini-casamento ou renovação de 
votos para quem procura algo muito íntimo e exclusivo, de 15 a 50 
convidados. As vinícolas e vinhedos são os espaços mais procura-
dos pelos casais que querem celebrar a união do amor com suas 
famílias e os amigos mais queridos, de uma maneira íntima e dife-
rente. As cerimônias são realizadas em uma pequena capela, longe 

da cidade, em vinícolas, fazendas, casas antigas ou em qualquer ou-
tro local escolhido pelos noivos, tornando a experiência única, com 
um clima reservado, romântico e muito emocionante. DJs, bandas 
ao vivo, adereços, animação, somados à excelente culinária local, à 
extraordinária qualidade de vinhos, a paisagens e ao povo receptivo 
e afetuoso, fazem do casamento um momento realmente mágico. 
Exatamente como deve ser!

VALE DO UCO
The Vines Resort & Spa
Mais novo no cenário hoteleiro, mas já com fama de padrões altíssimos e serviço impecável é o The Vines of Mendoza. Situado 
entre 600 hectares de vinhedos no Vale do Uco, este lugar oferece apenas o melhor - o restaurante no local é o Siete Fuegos de 
Francis Mallmann. E Santiago Achával é o enólogo consultor. Os quartos são do tamanho de casas, variando de 92 a 250 m2. Mais 
do que um lugar extraordinário, é um estilo de viver a vida. Desenhado com foco nos prazeres de fazer, beber e compartilhar 
vinho, o The Vines mergulha o hóspede nas delícias da cultura argentina, na beleza natural rústica e na hospitalidade calorosa.

Cavas Wine Lodge 
Localizado em 140 mil m2 de vinhedos em Lujan de 
Cuyo, a menos de uma hora do centro da cidade, o 
Relais & Chateaux Cavas Wine Lodge construiu uma 
reputação merecida por ser uma das opções de luxo 
mais encantadoras e românticas da região. Cada hós-
pede tem seu próprio alojamento privado escondido 
nas vinhas, para que a privacidade seja máxima. As 
bicicletas estão disponíveis para visitar os vinhedos 
próximos, e o restaurante oferece um menu sazonal 
de alimentos orgânicos e frescos e uma adega com 
250 vinhos argentinos cuidadosamente seleciona-
dos. Na volta, à noite, a pedida é observar as estrelas 
do rooftop privado que cada alojamento possui. Em 
2017, recebeu o prêmio de melhor hotel da América 

Latina pela Travel+Leisure Magazine.

MAIPÚ
Entre Cielos Luxury Wine Hotel & Spa
Escondido entre vinhedos de Malbec que trans-
formaram Mendoza em uma das capitais do vi-
nho mais importantes do mundo, oferece a seus 
hóspedes uma verdadeira combinação de tran-
quilidade e sofisticação. Quartos grandes apre-
sentam um design vibrante, e as suítes possuem 
terraços privativos. Um banho turco e SPA com 
tratamentos à base de vinho oferecem mais 
oportunidades para os hóspedes relaxarem.

EM MENDOZA
Para quem prefere ter uma 
base de partida na cidade, 
Mendoza oferece o luxo de 
hotéis cinco estrelas, jun-
to ao charme dessa cida-
de encantadora. Os hotéis 
oferecem um serviço de 
qualidade para que a expe-
riência dos hóspedes seja 
cheia de estilo e conforto.

Casa de Uco Vineyards & Wine Resort
Localizado na região onde os melhores vinhos Malbec são produ-
zidos, o resort-vinícola, com 320 hectares, é a opção perfeita para 
quem deseja vivenciar todo o processo de produção de um vinho, 
desde a colheita, passando pela visita a uma vinícola boutique, até a 
degustação de rótulos cuidadosamente selecionados pelo sommelier 
da casa. A estadia em um dos sete quartos e nove suítes disponíveis 
inclui ainda experiências gastronômicas e inúmeras atividades que 
podem ser realizadas a cavalo, bicicleta ou a pé pelas montanhas e 

pela região de reserva ecológica que circunda o hotel.

Diplomatic Intercontinental

Park Hyatt Sheraton
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roteIros prIvados de luxo sob medIda

Dia 1 | Mendoza 
Chegada ao Aeroporto Internacional de Mendoza. Recepção e assis-
tência, traslado ao hotel. Check-in e hospedagem. À noite, traslado 
de ida e volta para o restaurante escolhido, retorno ao hotel. Jantar 
não incluído.
Restaurantes sugeridos: Restaurante 1884, Restaurante República 
(Vistalba).

Dia 2 | Mendoza 
Saída para city tour privado pela cidade. Continuação até a Bodega 
Ruca Malén com almoço harmonizado com vinhos. Após o almoço, 
visita e degustação com vinhos premium na Bodega Catena Zapata. 
Retorno ao hotel.

Dia 3 | Mendoza 
Saída para passeio na Bodega Trivento com degustação de vinhos e 
chocolates. Passeio de bicicleta na Bodega Trivento com duração de 
1 hora. Continuação para a Bodega El Enemigo com almoço acom-
panhado de vinhos premium (Menu de 3 passos com 3 vinhos Gran 
Enemigo Single Vineyard). Retorno ao hotel.

Dia 4 | Mendoza - Vale do Uco - Mendoza
Saída em direção ao Vale do Uco para conhecer um dos mais impor-
tantes complexos de vinícolas da região, fazendo um tour na Bodega 
O.Fournier - Alfa Crux, com degustação de vinhos premium. Após, sa-
ída para a Bodega Zuccardi Piedra Infinita com almoço acompanhado 
por vinhos premium (Menu de 4 passos com vinhos Zuccardi Q Char-
donnay, Zuccardi Fosil, Zuccardi Aluvional Gualtallary, Zuccardi 
Aluvional Altamira - Solería). Após a visita, retorno ao hotel.

6 dias | 5 noites - Parte Terrestre
Mendoza, Vale do Uco e Alta Montanha

Mendoza

Cidade 5 Estrelas Luxo 5 Estrelas Standard

Mendoza Park Hyatt Mendoza 
Hotel, Andes View Room Sheraton Hotel, Classic Room

Hotelaria prevista:

Hotel Duplo

5 Estrelas Luxo USD 2.600

5 Estrelas Standard USD 2.267

Valores em dólares, por pessoa, a partir de:

Mendoza
Viva!

Esta é uma sugestão de roteiro privado e sob medida para passageiros individuais. Consulte-nos sobre outros tipos de tours, itinerários, datas, categoria de hotéis e valores. Estes roteiros poderão ser utilizados 
para minigrupos e grupos. Preço por pessoa, com base em duas pessoas viajando juntas. Valores e lugares sujeitos a disponibilidades e alterações. Tarifas válidas de novembro de 2019 a 20 de dezembro de 
2020, exceto feriados e datas comemorativas. A hotelaria pode variar para hotéis similares, diferentes dos previstos. Valor não inclui IRRF, fornecido no ato da reserva.

Dia 5 | Mendoza 
Saída em direção a Potrerillos, pela nova estrada por Cacheu-
ta, fazendo um passeio por uma paisagem montanhosa muito 

bonita. Almoço no Hotel de Potrerillos, retorno a Mendoza.

Dia 6 | Mendoza
Check-out. Traslado ao Aeroporto Internacional de Mendoza 

para voo com destino determinado pelos passageiros.

Inclui:
• 5 noites de hospedagem em hotel de Mendoza
• Visitas às bodegas com degustações e re-
feições, conforme mencionado no itinerário
• Café da manhã diário
• Degustações e refeições, conforme mencio-
nado no itinerário
• Passeio de bicicleta com duração de 1h na 
Bodega Trivento
• Traslado de chegada e saída para o jantar 
na primeira noite (3h de espera)
• Serviços realizados em veículo privado e 
guia em espanhol ou português
• Em cada bodega, os passageiros são recep-
cionados por guias especializados
• Nas bodegas, os tours são realizados com 
grupos reduzidos
• Serviço ao viajante com telefones de emer-
gência disponíveis 24 horas por dia
• Kit Mercatur Premium

Não inclui: 
• Voos internacionais e domésticos
• Refeições não mencionadas no itinerário
• Jantar na primeira noite em Mendoza
• Bebidas não especificadas  
• Entradas e atividades não mencionadas
• Gorjetas
• Passeio de balão nos vinhedos
• Despesas pessoais, seguro de viagem e 
excesso de bagagem
• Passeios opcionais
• Maleteiros nos hotéis e aeroportos
• Extras de quaisquer naturezas
• Check-in antecipado ou check-out tardio 
nos hotéis
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roteIros prIvados de luxo sob medIda
Mendoza

Mendoza 6 dias | 5 noites - Parte Terrestre
Mendoza e Vale do Uco

Esta é uma sugestão de roteiro privado e sob medida para passageiros individuais. Consulte-nos sobre outros tipos de tours, itinerários, datas, categoria de hotéis e valores. Estes roteiros poderão ser utilizados 
para minigrupos e grupos. Preço por pessoa, com base em duas pessoas viajando juntas. Valores e lugares sujeitos a disponibilidades e alterações. Tarifas válidas de novembro de 2019 a 20 de dezembro de 
2020, exceto feriados e datas comemorativas. A hotelaria pode variar para hotéis similares, diferentes dos previstos. Valor não inclui IRRF, fornecido no ato da reserva.

Cidade 5 Estrelas Luxo 5 Estrelas Standard

Mendoza Park Hyatt Mendoza 
Hotel, Andes View Sheraton Hotel, Classic Room

Vale do Uco The Vines, One 
Bedroom Villa

Casa do Uco, Cordon del Plata, 
Classic Room

Hotelaria prevista:

Hotel Duplo

5 Estrelas Luxo USD 3.574

5 Estrelas Standard USD 3.060

Valores em dólares, por pessoa, a partir de:

Dia 4 | Mendoza - Vale do Uco
Check-out. Traslado ao hotel no Vale do Uco. Chegada e visita à 
Bodega O.Fournier - Alfa Crux, com degustação de vinhos premium. 
Em seguida, deslocamento até a Botega Zuccardi Piedra Infinita, no 
Vale do Uco, com almoço acompanhado por vinhos premium (Menu de 
4 passos com vinhos Zuccardi Q Chardonnay, Zuccardi Fosil, Zuccardi 
Aluvional Gualtallary, Zuccardi Aluvional Altamira - Solería). Após o 
passeio, chegada ao hotel, check-in e hospedagem.

Dia 5 | Vale do Uco
Saída para o tour, visitando duas bodegas de Clos de los Siete, com de-
gustação de vinhos premium e almoço em uma delas. Retorno ao hotel. 

Dia 6 | Vale do Uco - Aeroporto de Mendoza
Check-out. Traslado ao Aeroporto Internacional de Mendoza para voo 
com destino determinado pelos passageiros. 

Inclui:
• 5 noites de hospedagem, sendo 3 noites 
em Mendoza e 2 noites no Vale do Uco
• Café da manhã diário
• Transfer para jantar na primeira noite em 
Mendoza
• Visitas a bodegas com degustações e refei-
ções, conforme mencionado no itinerário
• Passeio de bicicleta por 1h na Bodega 
Clos de los Siete
• Serviços realizados em veículo privado e 
guia em espanhol ou português
• Em cada bodega, os passageiros são re-
cepcionados por guias especializados
• Nas bodegas, os tours são realizados com 
grupos reduzidos
• Serviço ao viajante com telefones de 
emergência disponíveis 24 horas por dia
• Kit Mercatur Premium

Não inclui: 
• Voos internacionais e domésticos
• Refeições não mencionadas no itinerário
• Bebidas nas refeições
• Entradas e atividades não mencionadas
• Gorjetas
• Passeio de balão nos vinhedos
• Tratamentos de SPA
• Despesas pessoais, seguro de viagem e ex-
cesso de bagagem
• Passeios opcionais
• Maleteiros nos hotéis e aeroportos
• Extras de quaisquer naturezas

Dia 1 | Mendoza
Chegada ao Aeroporto Internacional de Mendoza. Recepção e as-
sistência, traslado ao hotel. Check-in e hospedagem. À noite, tras-
lado de ida e volta para o restaurante escolhido, retorno ao hotel. 
Jantar não incluído. Restaurantes sugeridos: Restaurante 1884, 
Restaurante República (Vistalba).

Dia 2 | Mendoza
Saída para city tour privado pela cidade. Continuação até a Bodega 
Ruca Malén, com almoço harmonizado com vinhos. Após o al-
moço, visita e degustação com vinhos premium na Bodega Catena 
Zapata. Retorno ao hotel.

Dia 3 | Mendoza
Saída para passeio na Bodega Trivento com degustação de vinhos 
e chocolates. Continuação para a Bodega El Enemigo com almoço 
acompanhado de vinhos premium (Menu de 3 passos com 3 vinhos 
Gran Enemigo Single Vineyard). Retorno ao hotel.

Entre vales e vinhedos
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PeruPERU

O Peru foi o centro das aventuras sul-ameri-
canas da Espanha, e Lima, fundada em 1535, 
era o ponto de partida de operações para a 
exportação de prata e outros saques feitos pe-
los colonizadores para Sevilha. Até o início do 
século XIX, os palácios, igrejas, mosteiros e 
universidades da cidade proporcionavam aos 
colonizadores espanhóis um verdadeiro lar 
longe de casa.
Um país com dez mil anos de história, sede 
do grande Império dos Incas e outras civili-
zações milenares que deixaram um legado de 
um passado glorioso ao mundo. Pode-se ver  
Caral, com a civilização mais antiga da Améri-
ca; Nasca, com suas linhas enigmáticas; e Chan 
Chan, com a maior cidade de adobe do conti-
nente, exemplos de alguns de seus muitos locais 
eleitos Patrimônio Mundial pela UNESCO.
Mas o Peru é muito mais do que esse extraor-
dinário patrimônio cultural e arqueológico, é 
o lar de Machu Picchu e da Floresta Amazôni-
ca, duas das maravilhas do mundo, que podem 

ser visitadas vivendo algumas das experiên-
cias mais incríveis de aventura e/ou luxo do 
planeta, seja andando em uma incrível rede 
de estradas Incas, desfrutando de fascinantes 
viagens de trem ou navegando em alguns dos 
cruzeiros fluviais mais luxuosos do mundo.
Dos desertos costeiros ensolarados aos altos 
Andes e novamente às cabeceiras da poderosa 
Amazônia - a visita é acompanhada pela gran-
de narrativa da construção do império Inca e 
pela conquista espanhola contada em seus lo-
cais antigos.
Essa combinação de história, cultura e uma 
paisagem espetacular faz deste destino um dos 
mais atraentes da América do Sul, com uma 
capital agora revitalizada por novos hotéis, 
museus e uma revolução gastronômica - espe-
cialmente no bairro de Barranco. Um país pre-
miado por 7 anos consecutivos como o melhor 
destino culinário, além de apresentar um povo 
gentil e hospitaleiro.

Powered by Fiesta Tours Peru

Um privilegiado paraíso natural 
que, num piscar de olhos, pode 
transportar o viajante de belas 

praias a desertos e oásis, de 
imponentes montanhas nevadas 

a selvas exuberantes.
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Na costa do deserto, o verão, de dezembro a abril, é 
quente e seco, com temperaturas que atingem 25° C 
a 35° C ou mais ao longo da costa norte. No inverno, 
de maio a outubro, as temperaturas são muito mais 
amenas, embora com alta umidade. Grande parte da 
costa, incluindo Lima, está envolta em uma névoa 
cinza chamada garúa. Apenas as praias do norte são 
quentes o suficiente para nadar.

Nas regiões de grandes altitudes, de maio a outu-
bro, a chuva é escassa. As temperaturas durante o 
dia atingem 20° C a 25° C, e as noites costumam ser 
bastante frias, quase congelantes, principalmente 
em junho e julho. As chuvas são muito abundantes 
de dezembro a março, quando as temperaturas são 
ligeiramente mais amenas, de 18°C a 20°C, caindo 
para apenas 15° C à noite. Os meses mais chuvosos 
são janeiro e fevereiro. A maioria das manhãs é seca, 
mas as nuvens se movem durante a tarde e produzem 
fortes chuvas.

PAPERS,

Please
CLIMA
Melhor época: de abril a outubro.
Entre dezembro e fevereiro: época de chuvas. Dá 
para visitar, mas não é o melhor período.

A alta temporada para visitar o Peru é, em grande 
parte, determinada pelo clima. O país experimenta 
duas estações muito distintas, úmida e seca - termos 
muito mais relevantes que “verão” e “inverno”. A 
alta temporada do Peru coincide com os meses mais 
secos: de maio a outubro, com um número muito 
maior de visitantes entre julho e agosto. De maio a 
setembro, é um período particularmente bom para 
visitar grande parte do país. As companhias aéreas 
e os hotéis também consideram o período de me-
ados de dezembro a meados de janeiro como alta 
temporada.

De junho a setembro, nas altitudes elevadas, os dias 
são claros e muitas vezes espetacularmente ensola-
rados, com noites frias. Para caminhadas nas mon-
tanhas, incluindo a Trilha Inca, esses são, de longe, 
os melhores meses. Embora a floresta amazônica seja 
sempre úmida e tropical, com chuvas significativas 
o ano todo, ela também experimenta duas estações 
claramente diferentes.

Durante a estação seca, de maio a outubro, as tempe-
raturas atingem de 30° C a 38° C durante o dia. De ju-
nho a setembro, é a melhor época do ano para visitar 
a bacia amazônica: os mosquitos são menos numero-
sos e a fauna fica mais próxima das margens dos rios.

Geralmente, de maio a outubro, é a estação seca. De 
novembro a abril, é a estação das chuvas. O clima do 
Peru, porém, é marcadamente diferente entre suas 
três regiões. A costa é predominantemente árida e 
amena, a região andina é de temperada à fria, e as pla-
nícies orientais são tropicalmente quentes e úmidas.

FERIADOS NACIONAIS :
1º de janeiro - Ano-Novo

Quinta e Sexta-feira Santa (semana da Páscoa)
1º de maio - Dia do Trabalho

24 de junho - Inti Raymi, a Festa Inca do Sol
28 e 29 de julho - Festas da Pátria

29 de junho - São Pedro e São Paulo
30 de agosto - Santa Rosa de Lima

8 de outubro - Batalha de Angamos
1º de novembro - Dia de Todos os Santos

8 de dezembro - Festa da Imaculada Conceição
24 a 25 de dezembro - Natal

Informações prátIcas
Peru

DISTÂNCIAS :
Lima > Cusco - 1h20min de voo 

Cusco > Pisac (Valle Sagrado) - 35 km - 1h
Cusco > Ollantaytambo (Valle Sagrado) - 75 km - 2h

Cusco > Machu Picchu - 75 km - 4 horas de trem
Cusco > Iquitos - 1.100 km - 2h de voo

Lima > Iquitos - 1.020 km - 1h50min de voo
Lima > Arequipa - 765 km - 1h30min
Arequipa > Puno > Cusco - 680 km - 

3 dias, 2 noites no Trem Hotel Andean Explorer
Ollantaytambo (Valle Sagrado) > Machu Picchu - 30 km - 1h30min de trem

Ollantaytambo (Valle Sagrado) > Machu Picchu - 43 km -
Trekking de 4 dias de caminhada

DOCUMENTAÇÃO
Brasileiros podem entrar no Peru apresentando apenas a identidade válida, em 
bom estado e com menos de 10 anos de emissão, ou o passaporte com validade mí-
nima de seis meses após a data de regresso da viagem. CPF e CNH não são aceitos.

SAÚDE
É recomendável sempre ter o Certificado Internacional Contra a Febre Amarela 
e seguro de saúde.
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Conhecida como “A Cidade dos Reis”, Lima  
é um dos destinos da moda na América Latina.  
As razões são muitas, incluindo seu maravilhoso 
Centro Histórico, declarado Patrimônio Mundial 
pela UNESCO; suas galerias de arte e museus 
como o Larco, que apresenta a melhor coleção 
de ouro e prata do antigo Peru; suas pirâmides 
ancestrais e seus centros arqueológicos, como o 
Santuário Inca de Pachacamac; seus passeios de 
compras, que incluem mercados de artesanato 
e modernos centros comerciais; seus parques 
temáticos, como o Circuito Mágico das Águas, 
que está no Guiness Records como o maior 
complexo de fontes do mundo; mas é sua 
culinária deliciosa e famosa que, sem dúvida, 
atrai um número maior de viajantes gourmets 
para conhecer este que é um dos melhores 
destinos culinários do mundo.

OS MELHORES MUSEUS 
DE L IMA
A história extraordinária e a interessante cul-
tura peruana resultam em uma série de mu-
seus incríveis. Eles estão espalhados pela ci-
dade para os interessados   em aprender tudo 
sobre as culturas Inca e Pré-Inca, que antiga-
mente brilharam no Peru.

Museu Larco
Destaque para uma galeria de vasos eróticos 
impertinentes dos tempos antigos e coleções 
de numerosos artefatos das culturas antigas 
Inca e Pré-Inca. Além disso, há um belo jar-
dim onde se pode relaxar e desfrutar de uma 
cozinha tradicional peruana no delicioso res-
taurante no local.

Food & Art
eat, drInk, smIle

Peru

O local mais 
simbólico em Cusco é 
o Coricancha, a Casa 
do Sol, um templo 
Inca demolido pelos 
espanhóis depois 
que eles invadiram 
a cidade, em 1533. 
Apenas uma grande 
muralha construída 
com enormes pedras 
entrelaçadas ainda 
permanece, e é 
usada como base 
para a Igreja de 
Santo Domingo.

Todos os anos, a prestigiada lista de San 
Pellegrino, publicada pela revista bri-
tânica Restaurant, reconhecida como o 
Oscar de culinária mundial, escolhe os 
50 melhores restaurantes do mundo. O 
Peru costuma abrigar 3 desses 50 res-
taurantes e, por 7 anos consecutivos, 
foi eleito o melhor destino culinário do 
planeta no World Travel Awards.

Astrid Y Gaston: uma proposta gastronômica de sucesso, 
com uma releitura das receitas peruanas, internacionalmente 
reconhecida.

Esses reconhecimentos internacionais que fi-
zeram do “País do Ceviche” a maior potência 
culinária do momento têm protagonistas co-
nhecidos:
• A grande biodiversidade do país.
• A influência de diferentes cozinhas.
• Um dos mares mais ricos que fornece ingre-
dientes de extrema qualidade.
• O trabalho de chefs como Gastón Acurio, 
Misha Tsumura e Virgilio Martínez, este últi-
mo escolhido como o melhor do mundo.
• A feira gastronômica mais importante da 
América, Mistura, sediada em Lima e que re-
cebe 400 mil visitantes anualmente.

Três dos melhores restaurantes do mundo estão em Lima.
O Central, Maido e Astrid & Gastón. Na foto, Virgilio Martínez, 
do Central, escolhido como o melhor chef do planeta.

A culinária peruana está intimamente 
ligada ao Pisco, sua bebida principal, 
um maravilhoso destilado de uva com 
denominação de origem, nascido no 
Vale do Pisco, no final do século XVI. É 
com esta bebida espirituosa que se pre-
para o “Pisco Sour”, o coquetel mais fa-
moso do país andino. Agora, a Rota do 
Pisco foi adicionada à Rota do Vinho 
Peruano, que pode ser complementa-
da por visitas ao Oásis de Huacachina, 
Ilhas Ballestas e Linhas de Nasca.

Museu Pedro de Osma
Uma das coleções de arte peruanas mais im-
pressionantes dos séculos V a XVIII reside 
neste belo museu localizado em uma casa 
histórica, em Barranco. Pinturas, escultu-
ras, móveis e prata pertenceram ao incrivel-
mente talentoso Pedro de Osma Gildmeister  
(1901-1967).

MATE Museum
Um lindo museu de arte contemporânea com 
uma exposição dedicada ao mundialmente fa-
moso fotógrafo peruano Mario Testino, que 
inclui retratos de figuras icônicas como a prin-
cesa Diana e Kate Moss.

Museu Convento de São Francisco
Este incrível museu colonial é amplamente 
considerado o complexo religioso mais impor-
tantes, do Peru, pois fornece uma maravilhosa 
visão de como era a vida religiosa durante os 
tempos coloniais espanhóis. A igreja impres-
sionante remonta ao século XVI e seu signifi-
cado foi reconhecido quando foi listado como 
Patrimônio Mundial da UNESCO, em 1991. É 
conhecida por sua arquitetura colonial, pintu-
ras barrocas e azulejos espanhóis antigos. Um 
lugar imperdível para quem gosta de arte e 
história. Debaixo da igreja, existem catacum-
bas de tetos abobadados e paredes de pedra 
calcária que, estima-se, contêm entre 25.000 
e 70.000 restos humanos que datam do século 
XVIII.
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CAMINHADA HISTÓRICA: 
O CAMINHO INCA PREMIUM
Chegar até a “Cidade Perdida” depois de percorrer o mesmo caminho 
que, há séculos atrás, os Incas usaram é, sem dúvida, a melhor maneira 
de visitar Machu Picchu. São 4 dias de trekking, observando paisagens 
naturais magníficas, céus estrelados arrebatadores e impressionantes sí-
tios arqueológicos. Subir e descer por montanhas a mais de 4 mil metros 
de altura fazem dessa aventura uma experiência única e memorável.

NOS TRILHOS DO LUXO
O Peru dispõe de alguns dos melhores hotéis do mundo, e agora tam-
bém tem os trens de luxo mais famosos do planeta: Belmond Hiram 
Bingham, que une Cusco ao Vale Sagrado dos Incas, em Machu Picchu; 
e o Belmond Andean Explorer, um hotel de luxo sobre rodas, o primei-
ro do tipo na América Latina, que liga as cidades de Arequipa, Puno e 
Cusco, permitindo percorrer suas principais atrações como o Cânion 
do Colca e o Lago Titicaca, aproveitando as belezas naturais desta rota 
e explorando os antigos lugares desses importantes destinos turísticos. 
Uma experiência para os viajantes mais exigentes, amantes do glamour 
e de viagens sobre os trilhos.

HIGH lights

top programs
Peru

Peru, terra abençoada! Um país que não tem 
apenas um povo solidário e batalhador, que 
construiu uma das civilizações mais importan-
tes da história. Tem também um território rico 
em recursos naturais e de beleza incompará-
vel. Lar de duas maravilhas do mundo: Machu 

VALE SAGR ADO
O Vale Sagrado é o meio do caminho entre 
Cusco e Machu Picchu que pode ser percor-
rido de trem. À beira dos enormes terraços 
agrícolas circulares, em Moray, a sensação 
de elo com o passado de esplendor do povo 
Inca é evidente.

Espetacular! Esta é a palavra que vem à mente para 
descrever a paleta de cores na chegada a Machu Picchu, 

atravessando o Caminho Inca Premium. 

Delfin, o primeiro cruzeiro
Relais & Châteaux do mundo,

desliza cheio de suavidade
e luxo pelo Rio Amazonas.

Picchu, feita pela mão do homem, e a Amazô-
nia, pela natureza. É lá que nasce o Amazo-
nas, o rio mais longo da terra, e é lá que essa 
maravilha natural é protegida com o maior 
zelo, permitindo, assim, os mais altos níveis 
de observação da vida selvagem no planeta. 

De Iquitos, capital da biodiversidade peruana, 
partem para a Reserva Nacional Pacaya Sami-
ria alguns dos cruzeiros fluviais mais luxuosos 
do mundo. O Delfin, o primeiro cruzeiro Relais 
& Châteaux do mundo, e o Aria são alguns exem-
plos que esse surpreendente destino oferece.

CRUZEIROS DE LUXO NO AMAZONAS PERUANO
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top Hotels
Peru

O Peru é, sem dúvida, o destino turístico que mais 
cresce nas Américas, não apenas pelo número 
de visitantes que, ano a ano, está aumentando 
significativamente, mas também pelo grande 
investimento recebido em infraestrutura hoteleira.
Há muitas opções de hotéis de primeira classe 
que surgiram nos últimos tempos, como o 

VALE SAGR ADO
Belmond Rio Sagrado
Um oásis envolto na atmosfera Inca. 
Situado em jardins exuberantes, ao 
lado do Rio Urubamba, esse tranquilo 
refúgio nos Andes proporciona uma 
aventura para os sentidos.

LIMA
Belmond Miraflores Park
Situado no bairro mais badalado de Lima, 
é um verdadeiro santuário urbano ao 
lado das joias culturais da cidade. No fim 
da tarde, a piscina da cobertura é o lugar 
perfeito para um mergulho ao pôr do sol.

VALE DO COLCA 
Belmond Las Casitas
A joia escondida dos Andes. Hospedar-se aqui é entrar num mundo de tranquila indulgência, 
cercado pela paz e serenidade do Vale do Colca. É o hotel ideal para servir de base para 
visitar o Cânion do Colca, um dos mais profundos do mundo, e avistar o voo do condor.

CUSCO
Belmond Monasterio
Uma hospedagem perfeita, com charme 
histórico, em um dos marcos mais 
queridos da cidade: um antigo mosteiro 
que está no coração de Cusco há séculos. 
As possibilidades de jantar à luz de velas, 
entre os claustros, explorar os ricos 
interiores cheios de arte e antiguidades 
ou descobrir os segredos do Pisco, 
deixam a estadia ainda mais interessante.

Luxury &Comfort

CUSCO 
Belmond Palacio Nazarenas
Construído sobre fundações Incas, é 
um hotel onde a rica história encontra o 
requinte moderno num refúgio de contos 
de fadas. Preserva tudo o que é precioso: 
mesa de pedra Inca original, afrescos 
coloniais e pinturas emolduradas em 
ouro. Oferece também um SPA fabuloso, 
a primeira piscina externa da cidade 
e uma culinária ousada dos principais 
chefs peruanos.

MACHU PICCHU 
Belmond Sanctuary Lodge
Relaxar na sombra da Cidade Perdida, 
no único hotel localizado próximo à 
misteriosa cidadela Inca, perfeitamente 
posicionado para sentir bater do coração 
desta maravilha antiga, é um privilégio 
reservado para os hóspedes deste hotel 
incrível. Um refúgio encantador, é o local 
ideal para descansar após um dia cheio de 
aventura.

Explora del Valle Sagrado ou cadeias como 
Relais & Châteaux, The Luxury Collection, 
JW Marriott, Inkaterra e Aranwa, entre outras, 
mas é a Belmond Chain o melhor exemplo 
da revolução da alta hospitalidade que vem 
ocorrendo no “País dos Incas”.
A Rede Belmond não é apenas uma simples 

2

1

referência de luxo no mundo, é muito mais que 
isso, é sinônimo de conforto, glamour, luxo e 
história. O Peru é o país da América e o segundo 
do mundo onde essa cadeia de luxo tem seu 
maior número de propriedades. São 6 hotéis 
com luxo e benefícios inconfundíveis:

3

4

5

6
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roteIros prIvados de luxo sob medIda

Dia 1 | Terça-feira - Lima 
Chegada ao Aeroporto Internacional de Lima. Assistência e 
traslado ao hotel. Check-in e hospedagem.

Dia 2 | Quarta-feira - Lima 
Saída para passeio à Lima colonial e moderna, almoço no 
Café do Museu, com visita ao Museu Larco. Retorno ao hotel.

Dia 3 | Quinta-feira - Lima - Arequipa - 
Vale do Colca
Traslado ao aeroporto para voo até Arequipa. Chegada, recepção e 
saída para o Vale do Colca. No caminho, visita à Reserva Nacional 
Pampa Cañahuas. Chegada ao hotel, check-in e hospedagem. Res-
tante do dia livre para o visitante adaptar-se à altura.

MAGIA  E  LUXO NOS TRILHOS BELMOND
11 dias | 10 noites - Parte Terrestre
Lima, Arequipa, Vale do Colca, Puno, Lago Titicaca, 
Cusco, Vale Sagrado e Machu Picchu

Dia 6 | Domingo - Puno - Lago Titicaca - Belmond 
Andean Explorer - Cusco
Chegada em Puno. Café da manhã a bordo, saída para navegação no Lago 
Titicaca. Visita às Ilhas Uros e Taquile, almoço em rota e retorno a Puno 
para embarque no trem para Cusco. Jantar e hospedagem a bordo. 

Dia 7 | Segunda-feira - Puno - Cusco
Café a bordo. No caminho de Cusco, visita ao Complexo Arqueológico de 
Raqchi e ao templo do Deus Wiracocha. Retorno ao trem e almoço. Che-
gada a Cusco, traslado ao hotel, check-in e hospedagem.

Dia 8 | Terça-feira - Cusco
Saída para passeio à antiga capital do Império Inca, uma admirável com-
binação da arquitetura Inca e colonial. Visita à Catedral, à Praça das Ar-
mas, à Koricancha e ao Templo do Sol, incluindo Kenko, Puca Pucara, 
Tambomachay e a Fortaleza de Sacsayhuaman. Retorno ao hotel.

Dia 9 | Quarta-feira - Cusco - Vale Sagrado - Cusco
Saída para o Vale Sagrado dos Incas, visita à reserva de camélidos da 
América do Sul de Awana Kancha e passeio ao mercado de Pisac. Almoço 
no restaurante Wayra, com show de cavalo peruano marchador. Visita ao 
Complexo Arqueológico de Ollantaytambo, conhecido por manter práti-
cas e costumes desde a época dos Incas. Retorno ao hotel.

Dia 10 |Quinta-feira - Cusco - Machu Picchu - Cusco
Saída para Aguas Calientes, a bordo do famoso trem Hiram Bingham, 
para visitar Machu Picchu, uma das 7 Maravilhas do Mundo. Inclui almo-
ço e jantar a bordo. Retorno ao hotel.

Dia 11 | Sexta-feira - Cusco - Lima - Brasil
Check-out do hotel. Traslado ao aeroporto de Cusco, embarque para voo 
até Lima e conexão no voo de retorno ao Brasil.

Lago Titicaca

Praça das Armas, Cusco

Luxo sobre trilhos: o inacreditável Belmond Hiram Bingham

Peru

Cidade Hotel 5 Estrelas Luxo

Lima Belmond Miraflores Park Hotel, City View Junior Suite

Vale do Colca Hotel Belmond Las Casitas, Garden View Room

Arequipa - Puno - Cusco Trem Belmond Andean Explorer, Twin Room

Cusco Belmond Monasterio Hotel, Superior Room

Hotelaria prevista:

Apartamento duplo

USD 8.385

Valores em dólares, por pessoa, a partir de:

Dia 4 | Sexta-feira - Vale do Colca
Saída para visita ao Cânion do Colca, um dos mais pro-
fundos do mundo, e apreciar o voo do condor, além de 
suas aldeias pitorescas construídas com o silhar, pedra 
branca extraída dos vulcões ao redor. Almoço. Retorno 
ao hotel.

Dia 5 | Sábado - Vale do Colca - Arequipa - 
Belmond Andean Explorer - Puno
Saída para Arequipa, passeio na Cidade Branca, com vi-
sita ao Convento de Santa Catalina. Chegada à estação 
ferroviária e coquetel de boas-vindas. Embarque no trem 
Belmond Andean Explorer e partida para Puno. Jantar e 
hospedagem a bordo.

Inclui:
• 10 noites de hospedagem, sendo: 2 noites em 
Lima, 2 no Vale do Colca, 2 a bordo do trem 
Belmond Andean Explorer e 4 em Cusco
• Café da manhã diário
• Guia privado em espanhol
• Veículo privado de luxo
• Maleteiros nos hotéis, aeroportos, portos e estação 
de trem
• Traslados indicados no itinerário
• Passeios e visitas indicadas no itinerário
• Trem Belmond Hiram Bingham no passeio a 
Machu Picchu
• Refeições indicadas no itinerário, como almoços e 
jantares
• Todos os bilhetes de trem, ônibus e passeios de 
barco necessários para a operação do itinerário
• Taxas por serviços de hotel
• Serviço ao viajante com telefones de emergência 
disponíveis 24 horas por dia
• Kit Mercatur Premium

Não inclui: 
• Voos internacionais e domésticos
• Refeições não mencionadas no itinerário
• Bebidas nas refeições
• Entradas e atividades não mencionadas
• Gorjetas
• Despesas pessoais, seguro de viagem e excesso de 
bagagem
• Passeios opcionais
• Extras de quaisquer naturezas
• Check-in antecipado e check-out tardio nos hotéis

PeruPremium

Esta é uma sugestão de roteiro privado e sob medida para passageiros individuais. 
Consulte-nos sobre outros tipos de tours, itinerários, datas, categoria de hotéis 
e valores. Estes roteiros poderão ser utilizados para minigrupos e grupos. Preço 
por pessoa, com base em duas pessoas viajando juntas. Valores e lugares sujeitos a 
disponibilidades e alterações. Tarifas válidas de novembro de 2019 a 20 de dezembro 
de 2020, exceto feriados e datas comemorativas. A hotelaria pode variar para hotéis 
similares, diferentes dos previstos. Valor não inclui IRRF, fornecido no ato da reserva.
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roteIros prIvados de luxo sob medIda

9 dias | 8 noites
Lima, Cusco, Machu Picchu e Vale Sagrado

Peru

Cidade Hotel

Lima Belmond Miraflores Park, City View Junior Suite

Vale Sagrado Tambo del Inka, A Luxury Collection Resort & Spa, Deluxe Room

Machu Picchu Sumaq Machu Picchu Hotel, Sumaq Deluxe Room

Cusco JW Marriott El Convento Cusco, Classic Inca Room, com oxigênio

Hotelaria prevista:

Dia 1 | Lima 
Chegada ao Aeroporto Internacional de Lima. 
Assistência e traslado ao hotel. Check-in e 
hospedagem.

Dia 2 | Lima
Saída para passeio pela Praça Maior de Lima, 
Casa do Arcebispo, Palácio do Governo, Pa-
lácio Municipal e Convento de São Francisco, 
com suas famosas Catacumbas. Passeio pelos 
bairros turísticos de San Isidro e Miraflores, 
de onde é possível ter uma vista incrível do 
Oceano Pacífico e das falésias da Costa Verde. 
Após, experiência gastronômica peruana. Re-
torno ao hotel.

Dia 3 | Lima - Cusco - Vale Sagrado 
Traslado ao aeroporto para voo até Cusco. 
Chegada, assistência para o translado até o 
Vale Sagrado. No caminho do traslado, visita 
ao Museu Vivo dos Andes, visita à reserva de 
camélidos da América do Sul de Awana Kan-
cha para conhecer a cultura local, animais na-
tivos, técnicas de tecelagem, terraços agrícolas 
da época dos Incas e flores nativas. Chegada 
ao hotel no Vale Sagrado, check-in e hospe-
dagem. Restante do dia livre para o visitante 
adaptar-se à altura.

Dia 4 | Vale Sagrado - Pisac - 
Ollantaytambo - Vale Sagrado
Saída para visita à cidade colonial de Pisac, 
onde o colorido mercado indígena é uma im-
portante atração turística. Artesãos de outras 

cidades chegam a Pisac com atrativos tecidos 
de alpaca e trabalhos de artesanato. Almoço 
no restaurante Wayra, com show de cavalo 
peruano marchador. Visita ao Complexo Ar-
queológico de Ollantaytambo, conhecido por 
manter práticas e costumes desde a época dos 
Incas. Retorno ao hotel.

Dia 5 | Vale Sagrado - Salineras 
de Maras - Plataformas de Moray - 
Machu Picchu Pueblo
Check-out do hotel. Saída para Moray, um con-
junto arquitetônico de terraços criado pelos Incas 
como centro de pesquisas agrícolas. Após, visita 
às Salineras de Maras e Moray. Traslado até a esta-
ção de trem de Ollantaytambo para embarque no 
trem com destino a Machu Picchu Pueblo. Trasla-
do ao hotel. Check-in e hospedagem.

Dia 6 | Machu Picchu Pueblo - Cusco
Saída para iniciar o passeio a Machu Picchu, 
o mais importante atrativo do Peru, centro 
de culto e observação astronômica. Consta 
de grandes áreas, uma agrícola e outra urba-
na. Destacam-se templos, praças e mausoléus 
reais, construídos com perfeição. Almoço no 
restaurante Qunuq del Sumaq. À tarde, re-
torno de trem. Chegada ao hotel de Cusco.  
Check -in e hospedagem. 

Dia 7 |Cusco
Saída para visitar as atrações locais, inician-
do pela Catedral, a Praça das Armas e Kori-
cancha, conhecido também como “Templo do 
Sol”, Kenko, Puca Pucara, Tambomachay e a 
fortaleza de Sacsayhuaman, um exemplo im-
ponente da arquitetura militar Inca. Retorno 
ao hotel.

Dia 8 | Cusco
Dia livre para atividades independentes.
Passeios opcionais:
• Montanha das Sete Cores.
• Lagoa Humantay - Cusco.

Dia 9 | Cusco - Lima - Brasil
Check-out do hotel. 
Traslado ao aeroporto de Cusco, embarque 
para voo de retorno ao Brasil.

PeruEsplêndido
As falésias da Costa Verde, em Lima

Praça das Armas, em CuscoMachu Picchu

Valores em dólares, por pessoa, a partir de:

Apartamento duplo

USD 3.445

Esta é uma sugestão de roteiro privado e sob medida para passageiros 
individuais. Consulte-nos sobre outros tipos de tours, itinerários, datas, 
categoria de hotéis e valores. Estes roteiros poderão ser utilizados para 
minigrupos e grupos. Preço por pessoa, com base em duas pessoas viajando 
juntas. Valores e lugares sujeitos a disponibilidades e alterações. Tarifas válidas 
de novembro de 2019 a 20 de dezembro de 2020, exceto feriados e datas 
comemorativas. A hotelaria pode variar para hotéis similares, diferentes dos 
previstos. Valor não inclui IRRF, fornecido no ato da reserva.

Inclui:
• 8 noites de hospedagem, sendo: 2 noites em 
Lima, 2 no Vale Sagrado, 1 em Machu Picchu 
Pueblo e 3 em Cusco
• Café da manhã diário
• Guia privado em espanhol
• Veículo privado de luxo
• Traslados aeroporto - hotel - aeroporto
• Visitas indicadas no itinerário
• Viagem a Machu Picchu no trem Vistadome 
do Peru Rail

• Refeições indicadas no itinerário, como al-
moços e jantares
• Traslados indicados no itinerário
• Ingressos de visitas indicados no itinerário
• Bilhetes de trem necessários para a operação 
do itinerário
• Taxas por serviços de hotel
• Serviço ao viajante com telefones de emer-
gência disponíveis 24 horas por dia
• Kit Mercatur Premium

Não inclui: 
• Voos internacionais e domésticos
• Refeições não mencionadas no itinerário
• Bebidas nas refeições
• Entradas e atividades não mencionadas
• Gorjetas
• Despesas pessoais, seguro de viagem e exces-
so de bagagem
• Passeios opcionais
• Extras de quaisquer naturezas
• Check-in antecipado e check-out tardio nos hotéis
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PortugalPORTUGAL

Parece que está todo mundo indo para Portu-
gal de uns tempos pra cá. E é verdade. O país 
alegremente relata, ano após ano, recorde de 
chegada de turistas estrangeiros. São quase 13 
milhões de visitantes por ano, mas realmente 
não é difícil de entender o porquê dessa po-
pularidade.

Apesar de pequeno (o país é um pouco menor 
que o nosso Estado de Santa Catarina) Portu-
gal é cheio de diversidade, com uma rica he-
rança que reflete sua fundação em 1139, e o 
transforma numa das nações mais antigas da 
Europa. As regiões são distintas, cada uma 
com sua própria arquitetura, sua própria culi-
nária e seus próprios vinhos.

O norte, mais frio, tem uma paisagem verde, 
com casas em granito pesado; enquanto o sul 
oferece um panorama idílico, com areias poli-
das pelo sol e casinhas caiadas de branco com 
as características chaminés trabalhadas em 
treliça, evidência da longa ocupação da área 
pelos mouros.

Mas talvez seja a costa oeste do país, onde as 
regiões mais longínquas da Europa continental 
se encontram com o Atlântico, onde falésias 
calcárias e enseadas douradas permanecem 
firmes contra as ondas, que mais represente 
esse país resiliente.

Powered by Eco Viagens

É inesquecível experimentar a vibrante Lisboa, 
através dos bondes à moda antiga, onde pode-
se admirar catedrais ornamentadas, ruínas do 
castelo mouro e provar a requintada cozinha 
portuguesa. 

Ou ainda, no Porto, provar vinhos famosos na 
cidade medieval e desfrutar de vistas pano-
râmicas da magnífica Catedral da Sé no topo 
da colina. Com seu coração medieval, agita-
ção contemporânea, e magníficas igrejas com 
folhas de ouro, a segunda cidade de Portugal 
merece uma visita em qualquer momento do 
ano.

Acolhedora e sorridente, a população, outrora 
feita de aventureiros exploradores, hoje rece-
be o viajante de braços abertos, mostrando ao 
mundo que uma cultura pode continuar fazen-
do as coisas do seu jeito: celebrando sua he-
rança culinária, os vinhos de seu próprio solo, 
engarrafados com cortiça de suas próprias ár-
vores.

E os milhões de turistas que lá chegam saem 
com estas lembranças maravilhosas e uma 
vontade imensa de voltar o quanto antes para 
uma nova temporada.

Praia do Carvoeiro, no Algarve
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REGIÃO DO ALGARVE

DISTÂNCIAS :
Lisboa > Porto - 314 km
Lisboa > Sintra - 29 km
Lisboa > Évora - 134 km
Lisboa > Faro - 278 km

Lisboa > Ilha da Madeira - 1h30min de voo
Lisboa > Açores - 2h10min de voo

Informações prátIcas
Portugal

Os bondes de Lisboa

PAPERS,

Please
PASSAPORTES E  V ISTOS
Os cidadãos brasileiros podem entrar em Portugal 
levando apenas o passaporte com pelo menos  
6 meses de validade se forem como turistas, por um 
período máximo de 90 dias. 
Recomenda-se também ter uma passagem de volta, 
com data. A passagem de volta é um dos itens mais 
requisitados pelo oficial da imigração, então é bom 
tê-la impressa.

SAÚDE
O seguro viagem é obrigatório para entrar nos países 
da Europa que fazem parte do Tratado de Schengen. 
A exigência é que o turista possua um seguro com 
cobertura mínima de 30.000 euros e que garanta as-
sistência médica por doença ou acidente.

CLIMA
Em geral, o clima tende a ser temperado durante 
todo o ano, com verões longos e quentes, primaveras 
e outonos amenos e invernos relativamente suaves, 
embora as temperaturas e condições climáticas se-
jam marcadas por fortes diferenças locais.
Nas latitudes mais ao sul, Portugal tem um clima 
mediterrânico. Os meses de verão trazem excelentes 
dias de praia e muitas horas de sol, com tempera-
turas médias de 28º C em Lisboa, mas subindo por 
vezes bem acima dos 30º C. 

As temperaturas mais elevadas são registadas no 
Alentejo, no centro e no nordeste do país, onde o 
resfriamento provocado pelos ventos que sopram 
do mar não chegam como no Algarve ou na costa 
ocidental. As temperaturas do mar são considera-
velmente mais elevadas no Algarve do que na costa 
ocidental.

O inverno é ameno quando comparado com o do 
norte da Europa. As temperaturas médias atingem 
os 10º C no Porto e 12º C em Lisboa, raramente des-
cendo a valores negativos nas zonas costeiras. No 
Algarve, o inverno é especialmente moderado, com 
temperaturas médias de cerca de 15º C e precipita-
ção consideravelmente mais escassa do que no nor-
te. Em Portugal, o maior período de chuvas é entre 
novembro e março, sempre de forma mais intensa 
no verdejante e montanhoso norte do país. A neve 
é rara, com exceção das zonas montanhosas do nor-
deste e da Serra da Estrela, a mais elevada, onde está 
localizada a única estação de esqui.

A primavera e o outono trazem temperaturas ame-
nas, perfeitas para visitar as cidades ou passear pelo 
interior, apreciando os campos floridos entre abril e 
maio, ou as vindimas em setembro.

Parque Nacional de Gerês, próximo a Braga: dos pontos mais ao norte de Portugal

Cidade do Porto
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O antigo Mercado da Ribeira, revitalizado pela revista Time Out, une o mercado tradicional, que continua a exibir as suas flores, 
legumes, frutas e peixes com um espaço dedicado à gastronomia. São variadas “bancas” assinadas por alguns dos mais aclamados 

chefs e projetos gastronômicos nacionais. Um ambiente lindo e amplo, generosamente dedicado à boa comida e à boa vida.

LX FACTORY, 
O LADO COOL DE L ISBOA.
Um centro industrial abandonado foi 
transformado em uma área criativa, cul-
tural e gastronômica com edifícios res-
taurados e uma atmosfera cool e trendy. O 
passado e o presente se encontram de uma 
maneira maravilhosamente festiva, cheia 
de criatividade e experiências culturais. O 
local manteve seus espaços industriais, mas 
abriu lojas, cafés, restaurantes e empreen-
dimentos relacionados à arte e à cultura. 
É um dos pontos mais visitados de Lisboa 
por sua configuração peculiar, murais de 
grafite coloridos e eventos frequentes.

AH,  OS  DOCES 
PORTUGUESES! 
Com raízes nos muitos conventos onde 
eram preparados, ainda hoje damos “Gra-
ças aos Céus” pela sua criação. E para en-
tender porque a presença dos ovos é tão 
frequente, é preciso lembrar que as claras 
eram usadas pelas freiras para engomar 
roupas e o uso das gemas foi sendo testa-
do - e aprovado! E como os doces foram 
criados por religiosas, vem daí a origem 
dos Papos de Anjo, das Barrigas de Freira 
e do Toucinho do Céu, entre outros.

eat, drInk, smIle

Food &
Art

E OS VINHOS? 
Reconhecidos em todo o mundo, apresentam 
uma grande diversidade e singularidade. As suas 
características distintas resultam da relação com 
o próprio território onde são produzidos, o que 
torna os vinhos portugueses muito especiais.  
Os conhecidos vinhos verdes, por exemplo, que 
podem ser tintos ou brancos, são leves, refres-
cantes e devem ser consumidos quando ainda 
jovens. Aliás, exatamente por isso é que são cha-

mados de verdes.
Por outro lado, os prestigiados vinhos tintos do 
Douro e do Alentejo são encorpados, bem es-
truturados e exigem, normalmente, um maior 
envelhecimento. E por fim, mas não menos im-
portante, Portugal também produz os famosos 
vinhos fortificados, como os vinhos do Porto e 
da Madeira, servidos geralmente no final da re-
feição, mas que também podem ser oferecidos 

como aperitivo.

PORTUGAL TEM
UMA GASTRONOMIA 
TÃO RICA E 
VARIADA COMO AS 
SUAS  PAISAGENS.
Pão fresco, azeitonas, queijos, 
vinho tinto ou verde, peixes gre-
lhados, ensopados e defumados 
- os portugueses aperfeiçoaram 
a arte de preparar, e também de 
comer refeições simples e deli-
ciosas. Sentar-se à mesa é uma 
verdadeira experiência sensorial!

Portugal

Alheira de Mirandela: entre as 7 Maravilhas da Gastronomia de Portugal

A saborosa tradição dos Pastéis de Nata

TIME OUT MARKET
Mercado da Ribeira
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HIGH lights

Vale do Douro - Cruzeiro fluvial 
A região vinícola demarcada mais antiga do mundo, o Vale do Douro, 
também é uma das mais impressionantes e bonitas, com vinhas de terra-
ços íngremes caindo até as margens do rio. Um cruzeiro pelo Rio Douro 
leva o viajante, acompanhado de enólogos locais, a conhecer a produção 
desse vinho típico fortificado, o Porto, além de degustá-lo, é claro! Im-
perdível: visitar as pequenas cidades como Amarante, Peso da Régua, 
Pinhão e as belíssimas quintas que estão instaladas nessa região.

top programs

Os palácios e a arte portuguesa em Lisboa e Sintra
Sintra, citada por Byron como um “Éden glorioso”, transborda uma rica 
e romântica herança, desde os exóticos jardins tropicais do Palácio dos 
Mouros de Monserrate até o colorido ecletismo do Palácio da Pena. 
Em Lisboa, o Mosteiro dos Jerônimos, em Belém, e os opulentos mosaicos 
na igreja barroca de São Roque ilustram algumas das atrações desta que é 
uma das cidades mais carismáticas e vibrantes da Europa.

Portugal

Porto - Fundação Serralves
A Fundação de Serralves é considerada um dos mais bem-sucedidos 
e consolidados projetos culturais do país e tem uma grande projeção 
e reconhecimento internacionais. É detentora de um valioso patrimô-
nio histórico e cultural, composto pelo Museu, projeto do arquiteto  
Álvaro Siza, pela Casa de Serralves, um exemplar único da arquitetu-
ra Art Déco, e pelo Parque, desenhado pelo arquiteto francês Jacques 
Gréber e premiado, em 1997, com o prêmio “Henry Ford Prize for the 
Preservation of the Environment”. 

O charme do Alentejo
Nada como explorar as amplas planícies do Alentejo, onde cegonhas 
se aninham em todas as chaminés e porcos pretos andam livres sob 
carvalhos; dolmens megalíticos pontilham a paisagem e cidades me-
dievais fortificadas são iluminadas no céu limpo da noite. A produção 
local é muito rica nesta região, oferecendo trabalhos encantadores na 
tecelagem de tapetes, na fabricação de queijos e na produção de azeite. 
Uma região ideal para férias em família com muito sol e experiências 
exclusivas em hotéis fazenda cheios de atividades esportivas como 
caiaque, arco e flecha, surfe e escaladas.

Évora - A cidade murada
A cidade de Évora, ao sul de Portugal, é a capital do Alentejo e é uma 
verdadeira cidade-museu, Patrimônio Mundial da UNESCO. As suas mu-
ralhas guardam ruas e edifícios praticamente inalterados ao longo dos 
séculos. Mas o que realmente marca em Évora é a sua arquitetura, o bran-
co imaculado das casas, as suas ruas estreitas e a simpatia do seu povo. A 
região também é uma grande produtora de vinhos e as visitas com degus-
tação a algumas quintas belíssimas são um passeio obrigatório.

De bicicleta pela Costa do Atlântico
Os entusiastas do ciclismo vão adorar uma excursão guiada de oito 
dias, onde a brisa do Atlântico chega enquanto pedala-se do Porto até 
Lisboa. A viagem leva a perfumadas florestas de pinheiros e pequenas 
vilas, passando por praias douradas, onde os surfistas desafiam ondas 
enormes, até Nazaré, famosa por seu mercado onde as mulheres, ves-
tidas com trajes tradicionais, ainda vendem peixe. A trupe passa tam-
bém pela cidade medieval fortificada de Óbidos. Cobrindo uma média 
de 50 km por dia, o nível de atividade é moderado. A boa notícia é que 
as bicicletas elétricas também fazem parte do percurso.

A IMENSIDÃO
AZUL DOS AÇORES

Ilha São Miguel 
A maior ilha, que encanta com as suas Lagoas das Sete Cidades e do Fogo. Sente-se a 
força que a terra emana dos gêiseres, nas águas termais quentes e nos lagos vulcânicos.

Ilhas Terceira, Pico e do Faial
Estas três ilhas se dispõem harmoniosamente no mar azul, onde baleias e golfinhos desfi-
lam para o deleite de quem as visita. Angra do Heroísmo, a capital da Terceira, é classificada  
Patrimônio Mundial. O Faial é ponto de encontro de velejadores vindos do mundo in-
teiro. Em frente à ilha do Pico, uma montanha que nasce do mar destaca-se com os seus 
vinhedos plantados em negros campos de lava.

No meio do Oceano Atlântico, a  
natureza criou uma terra repleta de 
belezas e pronta para ser explora-
da, composta por 9 ilhas incríveis. 

Descrito como o 
“Havaí do Atlântico”,

é, definitivamente, 
um destino que 

vale a pena descobrir. 
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PORTO -  PORTOBAY FLORES
É o novo hotel de 5 estrelas no Centro Histórico da cidade do Porto. 
Com uma excelente localização na Rua das Flores (acesso pedonal), 
junto à Igreja da Misericórdia, o hotel está à distância de um agra-
dável passeio a pé das principais atrações turísticas da cidade. Este 
hotel com 500 anos de história, apresenta-se como uma fusão entre 
o clássico e o contemporâneo, sustentada pela convivência de dois 
edifícios: um palacete do século XVI e uma ala nova, recém cons-
truída. O PortoBay Flores tem 66 quartos e suítes, restaurante, bar 
com acesso à Rua das Flores, SPA, ginásio e piscina interior com 
luz natural. Conta ainda com uma sala de reuniões, sala de leitura e 
uma capela do século XVIII. O pátio ajardinado é um espaço calmo 

e sereno para relaxar em pleno centro da cidade.

PORTO -  THE YEATMAN
O The Yeatman é um luxuoso hotel vínico, com 
maravilhosas vistas sobre a Cidade do Porto, 
Patrimônio da Humanidade, e sobre o Rio 
Douro. Membro da prestigiada cadeia Relais & 

LISBOA -  THE ONE PALÁCIO DA ANUNCIADA
The One Palácio da Anunciada é o novo hotel de cinco estrelas de Lisboa e está si-
tuado na zona mais exclusiva da cidade, a escassos metros da Avenida da Liberdade 
e da Praça dos Restauradores. O hotel está integrado num palácio do século XVI do 
qual conserva a sua essência e imponência com um design de interiores que desta-
ca a beleza original do edifício. Destacam-se os seus tetos originais perfeitamente 
restaurados, a luz natural e os seus extensos jardins de 2.500 m2, que incluem um 
Drago centenário protegido. Oferece quartos elegantes, alta gastronomia, uma pis-
cina exterior, um SPA e espaços singulares para eventos e comemorações. 

LISBOA -  H10  DUQUE DE LOULÉ
O H10 Duque de Loulé é um hotel boutique exclusivo e repleto de encan-
to, situado num edificio histórico do centro de Lisboa. Cuidadosamente 
reformado e decorado, conservou a sua bela fachada. Um design de in-
teriores funde elementos tradicionais portugueses com outros de grande 
modernidade e funcionalidade. O hotel conta com um restaurante, bar-

-biblioteca e um terraço que oferece vistas impressionantes de Lisboa. 

LISBOA -  SANA L ISBOA HOTEL
Em pleno centro da cidade de Lisboa - junto à emblemática Praça do Marquês de 
Pombal e à Avenida da Liberdade - o SANA Lisboa Hotel é um hotel moderno, que 
oferece quartos amplos, com decoração contemporânea e equipados com todas as 
comodidades, para estadias de negócios ou de lazer. Sua localização é excelente, 
a uma curta distância das zonas empresariais, assim como do centro histórico da 
cidade. O hotel vai sofrer obras de expansão e remodelação total, fechando de 
novembro de 2019 a abril de 2020, e voltará a abrir com quartos totalmente reno-
vados, vários restaurantes, piscina exterior, SPA e piscina interior.

ALENTEJO -  QUINTA DA COMPORTA
Uma experiência autêntica inspirada pela harmonia e simplicidade únicas que Por-
tugal tem para oferecer. Localizado no coração da Reserva Natural da Comporta, 
é o novo projeto idealizado e desenhado pelo famoso arquiteto português Miguel 
Câncio Martins. Trata-se de um inegável tributo ao patrimônio cultural e tradições 
da Comporta e construído com o amor e o respeito que o autor sente pela região. A 
Quinta da Comporta integra-se na paisagem envolvente, mantendo os traços ori-
ginais dos edifícios antigos, oferecendo simplicidade e elegância em cada detalhe 
e convidando os seus hóspedes a entrar num mundo de tranquilidade, bem-estar e 
comunhão com a natureza. 

ALENTEJO -  CONVENTO DO ESPINHEIRO
Construído no século XV, o Convento do Espinheiro foi desde sempre fascinan-
te pela sua história, charme e rara beleza. Durante vários séculos, foi escolhido 
pela família real quando se hospedavam em Évora. Luxuosamente recuperado, 
o Convento do Espinheiro é hoje considerado monumento nacional, que opera 
com a prestigiada marca Luxury Collection da cadeia Starwood Hotels & Resorts. 
O Convento está inserido num suntuoso jardim de 8 hectares e o seu interior foi 
luxuosamente decorado, mantendo o seu caráter histórico.

LISBOA -  BAIRRO ALTO HOTEL 
Bem-vindo ao centro de uma Lisboa nobre, boêmia e inspiradora, 
onde as tradições se renovam a cada instante. Membro da The Leading 
Hotels of the World, o Bairro Alto Hotel é pioneiro no conceito de bou-
tique para hotéis de luxo de cinco estrelas em Portugal.
O hotel convive com dois bairros emblemáticos de Lisboa: de um dos 
lados, marca encontro com o boêmio Bairro Alto, as suas lojas alter-
nativas, restaurantes e bares; de outro, cruza o olhar com o cosmo-
polita Chiado, os seus cafés e lojas charmosas. A arquitetura do hotel 
preserva elementos de edifícios icônicos do século XVIII e oferece aos 
seus clientes um serviço personalizado de excelência, atento aos mais 
pequenos detalhes.

Luxury &
Comfort

top Hotels
Portugal

Châteaux e distinguido com duas estrelas Mi-
chelin, o The Yeatman é um marco distintivo e 
único no panorama mundial de hotéis de luxo. 
Situado na zona histórica, onde estão as mais 
antigas caves de Vinho do Porto, o Yeatman lo-

caliza-se numa colina belíssima e proporciona 
um ambiente extremamente tranquilo e sereno 
dentro da cidade. Todos os quartos e suítes es-
paçosos têm vistas panorâmicas para a cidade 
e um terraço privado virado para o Rio Douro.
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Dia 1 | Porto 
Chegada ao Aeroporto Internacional do Porto. Traslado e assistência. 
Check-in e hospedagem.

Dia 2 | Porto
Saída à cidade do Porto para passeio. Após, visita a uma das famosas 
Caves de Vinho do Porto e degustação. Retorno ao hotel.

Dia 3 | Porto - Guimarães - Braga - Quinta da Aveleda 
Saída para visitar a região do Minho, começando por Guimarães, cida-
de berço de Portugal, seguindo para Braga, com visita à cidade. Após 
o almoço livre, visita à Quinta da Aveleda, que é uma das maiores 
produtoras do Vinho Verde, e degustação. Retorno ao hotel em Porto.

Dia 4 | Porto - Amarante - Peso da Régua 
Pinhão 
Saída para o Vale do Douro para conhecer os seus famosos vinhedos, 
passando por pequenas localidades como Amarante, Peso da Régua e 
Pinhão. Após almoço livre, visita à Quinta da Pacheca, com degusta-
ção. Retorno ao hotel em Porto.

Dia 5 | Porto - Aveiro - Costa Nova - Coimbra 
Check-out do hotel em Porto. Saída em direção a Aveiro para tour. 
Continuação pela região de Costa Nova, local de pescadores. Almoço 
livre em Mealhada. À tarde, chegada a Coimbra e visita. Chegada ao 
hotel, check-in e hospedagem. 

Dia 6 | Coimbra - Batalha - Fátima - Évora
Check-out do hotel em Coimbra. Saída em direção à Batalha. Após, sa-
ída em direção a Fátima, um centro mundial da fé cristã. Passeio pela 
região vinícola do Cartaxo, no Ribatejo, seguindo até Évora. Chegada 
ao hotel, check-in e hospedagem.

Dia 7 | Évora - Herdade do Esporão - Évora 
Saída para tour em Évora, conhecendo o vinho tinto produzido na re-
gião, e passeio pela cidade. Almoço livre, visita e degustação de vinhos 
em uma das maiores produtoras de vinhos do Alentejo.
Retorno ao hotel.

Dia 8 | Évora - Serra da Arrábida - Lisboa
Check-out do hotel em Évora. Saída em direção a Lisboa, com pa-
rada em Azeitão, onde se encontram as caves, produtoras do vinho 
Moscatel. Visita e degustação. Após almoço livre, saída para Lisboa. 
Check-in e hospedagem. 

Dia 9 | Lisboa 
Saída para tour de dia inteiro em Lisboa, e passeio a pé por Alfama, o 
bairro histórico da cidade. Retorno ao hotel.

10 dias | 9 noites - Parte Terrestre 
Porto, Coimbra, Évora e Lisboa 

Categoria Hotelaria Duplo

5 Estrelas EUR 4.834

4 Estrelas EUR 4.186

Hotelaria prevista:

Valores em euros, por pessoa, a partir de:

Esta é uma sugestão de roteiro privado e sob medida para passageiros individuais. 
Consulte-nos sobre outros tipos de tours, itinerários, datas, categoria de hotéis e valores. 
Estes roteiros poderão ser utilizados para minigrupos e grupos. Preço por pessoa, com 
base em duas pessoas viajando juntas. Valores e lugares sujeitos a disponibilidades 
e alterações. Tarifas válidas de novembro de 2019 a 20 de dezembro de 2020, exceto 
feriados e datas comemorativas. A hotelaria pode variar para hotéis similares, diferentes 
dos previstos. Valor não inclui IRRF, fornecido no ato da reserva.

EXTENSÃO ALGARVE
4 dias| 3 noites

Dia 11 | Lisboa - Algarve
Check-out do hotel. Saída para passeio em direção à região do Algarve, pas-
sando pelo Cabo de São Vicente e pela Fortaleza de Sagres. Chegada ao hotel 
em Sagres. Check-in e hospedagem.

Dia 12 | Sagres - Lagos - Portimão - Silves - Vilamoura
Check-out. Saída para visita a Lagos. Passeio à Igreja de Santo Antônio e ao 
antigo mercado de escravos. Após, o passeio segue pela cidade portuária de 
Portimão e pela cidade de Silves. Check-in e hospedagem. 
 

Dia 13 | Faro - Olhão - Tavira - Vilamoura
Saída para visita à cidade de Faro, capital do Algarve. Passeio em Olhão, onde 
se encontra o mercado tradicional de pescado, e Tavira. Retorno ao hotel.
 

Dia 14 | Algarve - Vilamoura - Lisboa - Brasil
Check-out. Traslado do Algarve para o Aeroporto Internacional de Lisboa 
para embarque no voo com destino determinado pelos passageiros.

Inclui:
• 3 noites de hospedagem (1 noite em Sagres, 2 noites em Vilamoura)
• Café da manhã diário
• Serviços realizados em veículo privado e guia em português
• Entradas incluídas: Fortaleza de Sagres, Igreja de Santo Antônio
• Serviço ao viajante com telefones de emergência disponíveis 24 horas por dia

Não inclui: 
• Voos internacionais e domésticos
• Refeições não mencionadas no itinerário
• Bebidas nas refeições
• Entradas e atividades não mencionadas
• Gorjetas
• Check-in antecipado ou check-out tardio nos hotéis
• Despesas pessoais, seguro de viagem e excesso de bagagem
• Passeios opcionais
• Maleteiros nos hotéis e aeroportos
• Extras de quaisquer naturezas

Portugal
roteIros prIvados de luxo sob medIda

Dia 10 | Lisboa - Óbidos - Sintra - Cabo da Roca - Cascais - 
Estoril - Lisboa
Saída em direção a Sintra. Após almoço livre, passeio pelo Cabo da Roca, 
continuando o tour panorâmico, passando por Cascais e Estoril. Retorno ao 
hotel.

Dia 11 | Lisboa - Brasil 
Check-out do hotel. Traslado ao Aeroporto Internacional de Lisboa para voo 
com destino determinado pelos passageiros. 

Inclui:
• 10 noites de hospedagem, sendo 4 noites no Porto, 1 noite em Coimbra, 2 
noites em Évora e 3 em Lisboa
• Café da manhã diário

• Serviços realizados em veículo privado e guia em português
• Traslados indicados no itinerário
• Visitas e degustações incluídas
• Degustações conforme mencionado no itinerário: Quinta 
da Aveleda, Quinta da Pacheca, Herdade do Esporão e Caves 
Jose Maria da Fonseca
• Entradas incluídas: Universidade de Coimbra, Mosteiro da 
Batalha, Capela dos Ossos, Palácio da Vila
• Serviço ao viajante com telefones de emergência disponíveis  
24 horas por dia
• Kit Mercatur Premium

Não inclui: 
• Voos internacionais e domésticos
• Refeições
• Bebidas nas refeições
• Entradas e atividades não mencionadas
• Gorjetas
• Check-in antecipado ou check-out tardio nos hotéis
• Despesas pessoais, seguro de viagem e excesso de bagagem
• Passeios opcionais
• Maleteiros nos hotéis e aeroportos
• Extras de quaisquer naturezas

Cidade 5 Estrelas 4 Estrelas

Sagres Hotel Martinhal Sagres Beach 
Resort, Standard Room

Hotel Memmo Baleeira, 
Standard Room

Vilamoura Hotel Conrad Algarve,  
Standard Room

Hotel Dom Pedro Marina, 
Standard Room

Categoria Hotelaria Duplo

5 Estrelas EUR 1.607

4 Estrelas EUR 1.187

Hotelaria prevista

Valores em euros, por pessoa, a partir de:

A hotelaria pode variar para hotéis similares, diferentes dos previstos.
Valor não inclui IRRF, fornecido no ato da reserva.

Portugal
Pelos vinhedos de

Cidade do Porto

Vale do Douro

Cidade 5 Estrelas 4 Estrelas

Porto The Yeatman,  
Standard Room

NH Collection Porto 
Batalha, Standard Room

Coimbra Quinta das Lágrimas, 
Standard Room

Vila Galé Coimbra, 
Standard Room

Évora Convento do Espinheiro, 
Standard Room

Mar D’Ar Muralhas, 
Standard Room

Lisboa Bairro Alto, 
Standard Room

Inspira Santa Marta, 
Standard Room
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Dia 1 | Lisboa
Chegada ao Aeroporto Internacional de Lisboa, recepção, assistência e 
traslado. Check-in e hospedagem.

Dia 2 | Lisboa
Saída para visitar a cidade de Lisboa pelo bairro histórico de Alfama, 
com suas ruelas estreitas, visitando o Castelo de São Jorge, onde se pode 
desfrutar de uma vista linda da cidade. Tour panorâmico pelo centro, 
passando pela Praça do Rossio, Praça Restauradores e Avenida da Li-
berdade, seguindo para o bairro de Belém. Visita panorâmica da Torre 
de Belém, Igreja do Mosteiro dos Jerônimos e tempo livre para provar 
os deliciosos pasteis de Belém. Retorno ao hotel.

Dia 3 | Lisboa - Sintra - Cabo da Roca - Cascais -  
Estoril - Lisboa
Saída para passeio de dia inteiro para a parte costeira de Lisboa, co-
meçando por Sintra, pequena localidade a cerca de 30 km da capital e 
declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Sintra era a resi-
dência de verão da família real portuguesa. A visita inicia-se pelo Palá-
cio da Pena, situado no topo da colina de Sintra, que parece saído de um 
conto de fadas. Almoço livre. Após, saída ao Centro Histórico da Vila. 
Continuação, ao longo da Costa, parando no Cabo da Roca, o ponto 
mais ocidental da Europa. Em seguida, visita a Cascais e a Estoril. Re-
torno ao hotel.

Cidade 5 Estrelas 4 Estrelas

Lisboa The Yeatman, 
Standard Room

NH Collection Porto Batalha, 
Standard Room

Porto Quinta das Lágrimas, 
Standard Room

Vila Gale Coimbra, 
Standard Room

Viseu Convento do Espinheiro, 
Standard Room

Mar D’Ar Muralhas, 
Standard Room

Coimbra Bairro Alto, 
Standard Room

Inspira Santa Marta,  
Standard Room

Évora Convento do Espinheiro, 
Standard Room

Vila Gale Evora, 
Standard Room

Hotelaria prevista:

Categoria Hotelaria Duplo

5 Estrelas EUR 3.982

4 Estrelas EUR 2.915

Valores em euros, por pessoa, a partir de:

Esta é uma sugestão de roteiro privado e sob medida para 
passageiros individuais. Consulte-nos sobre outros tipos de 
tours, itinerários, datas, categoria de hotéis e valores. Estes 
roteiros poderão ser utilizados para minigrupos e grupos. 
Preço por pessoa, com base em duas pessoas viajando juntas. 
Valores e lugares sujeitos a disponibilidades e alterações. 
Tarifas válidas de novembro de 2019 a 20 de dezembro de 
2020, exceto feriados e datas comemorativas. A hotelaria 
pode variar para hotéis similares, diferentes dos previstos. 
Valor não inclui IRRF, fornecido no ato da reserva.

Dia 4 | Lisboa - Óbidos - Batalha - Fátima - Aveiro 
- Porto 
Check-out do hotel. Saída em direção ao norte do país com pri-
meira parada na cidade de Óbidos, com suas casas brancas bem 
conservadas e muralhas medievais. Segue-se em direção à Batalha, 
para conhecer o Mosteiro da Batalha e seus claustros, Patrimô-
nio da Humanidade da UNESCO. Após, visita a Fátima, um centro 
mundial da fé cristã. Almoço livre. À tarde, visita ao Santuário 
com a Capelinha das Aparições. Continuação até Aveiro, cidade 
à beira-mar com seus canais e pequenos barcos. Tour panorâmi-
co e tempo livre para provar os deliciosos Ovos Moles da região. 
Chegada ao Porto, a segunda maior cidade de Portugal, conhecida 
como a capital do norte. Chegada ao hotel, check-in e hospedagem.

Dia 5 | Porto
Saída para visita de meio dia à cidade do Porto. Visita à Sé Cate-
dral, passeio a pé pela Ribeira, a área histórica da cidade, visita ao 
Palácio da Bolsa, Praça da Batalha e a uma das mais famosas caves 
de vinho do Porto com degustação em Vila Nova de Gaia. Restante 
do dia livre. Retorno ao hotel e hospedagem.

Dia 6 | Porto - Guimarães - Braga - Viana do Castelo
Saída em direção à região do Minho com parada na cidade de Gui-
marães. Visita ao Paço dos Duques de Bragança e ao Centro His-
tórico. Após, passeio na cidade de Braga para visitar a Sé Catedral, 
o centro histórico e o Santuário do Bom Jesus do Monte. Após 
almoço livre, saída em direção à Viana do Castelo, situada à beira 
do rio Lima, e visita ao Centro Histórico com belas edificações dos 
séculos XVII a XIX. Esta cidade é conhecida pelos seus trabalhos 
em ourivesaria - filigrana. Retorno ao hotel.

Dia 7 | Porto - Amarante - Peso da Régua -  
Lamego Viseu
Check-out do hotel. Saída em direção à região do Vale do Douro, berço 
do famoso Vinho do Porto, passando pela cidade de Amarante até a 
localidade de Peso da Régua, à beira do rio Douro. Visita a uma Quinta 
da região para conhecer a produção do vinho do Porto, com degustação. 
Após almoço livre, visita à cidade de Lamego e ao Santuário de Nossa 
Senhora dos Remédios. Chegada ao hotel em Viseu, check-in e hospe-
dagem.

Dia 8 | Viseu - Belmonte - Covilhã - Serra da Estrela - 
Coimbra 
Check-out do hotel e saída para passeio na aldeia de Belmonte, que se 
destaca pela sua forte ligação com o Brasil e com a comunidade judaica. 
Está situada na Cova da Beira, com vista para a Serra da Estrela, terra natal 
de Pedro Álvares Cabral. Belmonte também possui a maior comunidade  
judaica de Portugal, com a sua bela Sinagoga e Museu Judaico. Após al-
moço livre, passeio em direção à Serra da Estrela, para admirar suas pai-
sagens, e à cidade de Covilhã. Chegada ao hotel em Coimbra, check-in e 
hospedagem.

Dia 9 | Coimbra - Évora
Check-out do hotel e saída para passeio pela cidade de Coimbra, co-
nhecida como a Cidade dos Estudantes, devido à sua famosa Universi-
dade, uma das primeiras da Europa, visitando a sua famosa biblioteca 
construída no século XVIII. Passeio a pé pelo Centro Histórico com 
visita da Sé Velha. Após almoço livre, chegada a Évora, atravessando 
parte do Ribatejo e Alentejo. Chegada ao hotel em Évora, check-in e 
hospedagem.

Dia 10 | Évora - Lisboa
Check-out do hotel e visita a Évora e seu centro histórico, Praça do 
Giraldo, Templo Romano de Diana, Catedral, Portas de Moura, Igreja 
de São Francisco com visita à Capela dos Ossos. Após almoço livre, via-
gem até Lisboa. Chegada ao hotel em Lisboa, check-in e hospedagem.

Dia 11 | Lisboa - Brasil
Check-out do hotel. Traslado ao Aeroporto Internacional de Lisboa 
para voo ao Brasil.

Portugal
roteIros prIvados de luxo sob medIda

11 dias | 10 noites - Parte Terrestre 
 Lisboa, Porto, Viseu, Coimbra e Évora Portugal

O melhor de 

Lisboa ao pôr do sol

A delicadeza das ruas de Évora

Inclui:
• 10 noites de hospedagem, sendo 4 noites em Lisboa, 3 noites em 
Porto, 1 noite em Viseu, 1 noite em Coimbra e 1 noite em Évora
• Café da manhã diário
• Serviços realizados em veículo privado e guia em português
• Traslados indicados no itinerário
• Entradas incluídas: Castelo de São Jorge, Palácio da Pena, Mos-
teiro da Batalha, Universidade de Coimbra e Capela dos Ossos.
• Serviço ao viajante com telefones de emergência disponíveis 24 
horas por dia
• Kit Mercatur Premium

Não inclui: 
• Voos internacionais e domésticos
• Refeições não mencionadas no itinerário
• Bebidas nas refeições
• Entradas e atividades não mencionadas
• Gorjetas
• Check-in antecipado ou check-out tardio nos hotéis
• Despesas pessoais, seguro de viagem e excesso de bagagem
• Passeios opcionais
• Maleteiros nos hotéis e aeroportos
• Extras de quaisquer naturezas
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Sudeste Asiático
SUDESTE ASIÁTICO

O Sudeste Asiático é uma tapeçaria de diversos 
povos, culturas e uma história que remonta a 
milhares de anos. Apesar da modernização, 
cada país da região conseguiu preservar as-
pectos de suas tradições, que são passados de 
uma geração para outra. As artes e o artesana-
to local são uma colorida representação dessa 
diversidade. Como se fossem a alma do legado 
das gerações, fornecem informações valiosas 
sobre as heranças culturais que remontam a 
centenas de anos. 

Slow journey
Longe das frenéticas megacidades, o ritmo de 
vida descontraído convida os viajantes a expe-
rimentar o encanto rústico e a beleza desta re-
gião em roteiros menos óbvios. Em vez de pular 
de um hotspot para outro, as slow journeys, como 
são chamadas as viagens com um ritmo mais 
lento, produzem memórias mais impactantes. 
Um cruzeiro de luxo pelos rios, uma excursão 
de trem vintage ou a exuberante vivência de 
bem-estar em um SPA remoto. Experimentar 
verdadeiramente o ambiente ao redor, com 
tempo para curtir a viagem e não apenas o des-
tino final, é realmente uma das maneiras mais 
bacanas de se viajar.

Um mundo gourmet
O Sudeste Asiático tornou-se mundialmente 
conhecido por sua comida de rua e uma incrí-
vel diversidade de pratos culinários, tornan-
do-se um paraíso gastronômico para gourmets 
do mundo inteiro. Um tour gastronômico com 
cozinheiros e chefs locais leva o visitante a uma 
experiência de entrar - literalmente - na cozi-
nha de uma casa e desfrutar de uma deliciosa 
refeição, enquanto conversa com o anfitrião. 
Pode-se ainda, sozinho ou em grupos, apren-
der a preparar pratos especiais com a orienta-
ção de um chef local. Simplesmente delicioso.

Love is in the air
De escapadelas românticas em ilhas isoladas, a 
bangalôs de luxo em locais retirados, os casais 
apaixonados podem contar com tours exclusi-
vos: um barco privado para uma ilha remota 
ou um jantar, à luz de velas, ao lado de um 
templo antigo. Essas experiências comparti-
lhadas de romance, aventura e aprendizado 
ajudam a fortalecer os vínculos e a criar me-
mórias que duram a vida inteira.

Atividades ao ar livre
De florestas tropicais virgens a profundos 
mares azuis, as diversificadas paisagens do 
Sudeste Asiático oferecem uma infinidade de 
possibilidades para os entusiastas da natureza. 
Caminhadas e ciclismo combinam o melhor da 
aventura ao ar livre com a exploração cultural, 
oferecendo oportunidades para interagir com 
a população local. Os interessados em vida 
selvagem podem se encantar com expedições e 
observação de pássaros em parques nacionais. 
Muitos desses lugares estão situados na costa e 
proporcionam acesso a belas praias e mares in-
tocados, perfeitos para snorkeling e mergulho. 

Relaxamento e mindfulness
Repleta de tradições de espiritualidade, não é 
de se admirar que esta região tenha desponta-
do como um destino ilustre entre os viajantes 
que buscam relaxamento e rejuvenescimento. 
Uma extensa rede de SPAs e resorts Luxury 
Destinations centrados no bem-estar oferecem 
programas personalizados, seja um retiro de 
ioga ou uma imersão com foco na saúde. 

Etiqueta Cultural:
• É desrespeitoso tocar alguém na cabeça. 
Também é falta de educação gesticular com os 
pés ou apoiá-los em móveis; fazer isso implica 
que você despreza as pessoas sentadas ao seu 
redor.
• Ao visitar pagodas e templos, shorts e tops 
não são aceitáveis. Seus joelhos e ombros de-
vem estar cobertos. Calçados e meias devem 
ser removidos em pagodas. Os sapatos tam-
bém são geral mente removidos ao entrar em 
casas parti culares. 
• Não usar laranja ao visitar um templo, pois 
essa é a cor dos monges.
• Demonstrações públicas de afeto entre ho-
mens e mulheres podem embaraçar o anfi-
trião. Por outro lado, é perfeitamente normal 
que um par de homens ou duas mulheres ande 
de braços ou de mãos dadas.
• Ao cumprimentar as pessoas no Camboja, é 
costume usar o gesto sampeah: junte as palmas 
das mãos ao nível do peito e incline-se leve-
mente na direção delas.
• A maneira correta de chamar alguém é es-
tender a mão com a palma para baixo e bater 
os dedos na direção do pulso. E não o contrá-
rio, o que para o povo local pode parecer rude. 
Para pedir a conta em um restaurante ou loja, 
estenda uma mão à sua frente com a palma da 
mão levantada e finja escrever na palma da 
mão com a outra mão.

Powered by Trails of Indochina
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CULTUR A
A herança cultural é abundante, concentrada no Vietnã Central, com a Cidade Impe-
rial de Hue, a cidade portuária do século XV de Hoi An e as antigas ruínas do Reino 
de Champa. A longa e complexa história do Vietnã incorpora influências chinesas, 
japonesas, francesas e americanas. Deixando para trás sua recente história de guerra e 
avançando como um novo destino turístico, as reminiscências desse período doloroso 
ganham nova vida como atrações turísticas distintas e uma lição de história viva.

CULINÁRIA 
O Vietnã possui alguns dos melhores pratos de rua do mundo e uma culinária regional 
incrível. Ao imaginar a culinária vietnamita, muitas pessoas pensam imediatamente 
no pho, a sopa de macarrão de arroz e os deliciosos cha gio. Mas os rolinhos primavera 
fritos, que se tornaram famosos no mundo todo, também têm origem na cozinha viet-
namita. Dos saborosos doces no sul, às culinárias picantes no centro, até os ingredientes 
mais simples do norte, a culinária tem um tempero especial: o sorriso acolhedor do 
povo vietnamita, que deixa uma impressão duradoura em todos os visitantes.

Ginger Lan Ha Bay
O Ginger faz parte da coleção da Heritage Line’s e leva o viajante 
a uma experiência única e inesquecível de uma noite nas águas 
tranquilas da Baía de Lan Ha, ao sul da mítica Baía de Halong. 
Muito luxo a bordo e apenas 12 suítes espaçosas, com interiores 
elegantemente decorados, combinando a tradicional herança viet-
namita com toques contemporâneos refinados. 

Delta do Mekong
Uma região de exuberantes campos de arroz e frutas tropi-
cais, o Delta do Mekong, conhecido pelos vietnamitas como os 
‘Nove Dragões’, oferece um vislumbre do modo de vida inalte-
rado de agricultores e pescadores. Conhecido como o coração 
agrário do sul do Vietnã, o Delta é caracterizado por campos 
de arroz verdejantes e pomares de frutas tropicais, intercalados 
entre os afluentes sinuosos do rio Mekong. A região também 
oferece pontos de interesses culturais e históricos fascinantes, 
incluindo vilas coloniais de ocupação francesa, juntamente 
com influências culturais chinesas e khmer, como se pode no-
tar na mistura étnica de pessoas e em seus diferentes estilos 
de templos.

Con Dao
Esta cadeia isolada de ilhas, localizada na costa sudeste, é pos-
sivelmente o segredo mais bem guardado do Vietnã. O arqui-
pélago é composto por 16 ilhas e ilhotas, das quais Con Son é 
a maior e principal atração. A ilha possui uma impressionante 
selva, praias tropicais desertas, vida marinha única e a possibi-
lidade de experimentar um estilo de vida de náufrago, a apenas 
80 km do continente do Vietnã.

Ylang Lan Ha Bay
O Ylang é o recém-lançado e mais luxuoso barco no estilo viet-
namita que atravessa as baías Ha Long e Lan Há, e o primeiro a 
oferecer um cruzeiro de duas noites pela baía intocada de Lan Ha. 
Uma experiência extraordinária, deslizando serenamente pelas 
águas cor de esmeralda da baía de Lan Ha Bay, o foco do Ylang, 
concentra-se exclusivamente na saúde e bem-estar aos hóspedes. 
O navio possui um amplo SPA com sauna, um grande terraço com 
piscina, cozinha saudável e atividades de bem-estar que incluem 
ioga e aulas de Tai Chi, além de ciclismo e caminhadas no Parque 
Nacional Cat Ba.

Vietnã

Um país cultural e geograficamente variado, espremido 
em uma área relativamente compacta, o Vietnã tem muitas 
atrações e surpreende em quase todos os sentidos. Esta na-
ção em rápido desenvolvimento encanta os viajantes com 
uma topografia ricamente variada e inimaginavelmente 
bonita: das espetaculares montanhas arborizadas do norte, 
lar de diversas minorias de tribos e vales de arroz verti-
ginosos, ao abundante Delta do Mekong do sul tropical e 
praias arrebatadoras, incluindo o paraíso-ilha, Phu Quoc.
Os destaques do Vietnã incluem milhares de quilômetros 
de costa magnífica, praias desertas e a extraordinária pai-
sagem de rochas calcárias da Baía de Halong, parques flo-
restais, apresentando um dos sistemas de cavernas mais 
espetaculares do mundo, montanhas de plantações de 
café e paisagens de campo de arroz. A capital Hanói, uma 
metrópole moderna e dinâmica, é uma das cidades mais 
bonitas da Ásia, e ostenta um milênio de história e uma 
elegante herança colonial francesa.

CLIMA
O Vietnã tem um clima tropical com duas estações distin-
tas: a chuvosa e a seca. A estação chuvosa é geralmente de 
abril a outubro, enquanto a estação seca vai de novembro 
a março.

VOOS
O país possui dez aeroportos internacionais, embora os 
maiores terminais estejam nas cidades de Ho Chi Minh, 
Danang e Hanói.

Os tempos de voo abaixo são a partir de Ho Chi Minh.
Hanói - 2h15min
Siem Reap > Camboja - 1h15min
Bangkok > Tailândia - 1h
Yangon > Mianmar - 2h
Singapura - 2h

vIsão geral
Vietnã

Uma agradável mistura de contrastes, o Vietnã 
seduz com sua diversidade geográfica e étnica.
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Um dos destinos mais populares da Ásia, a Tailândia tem uma longa ex-
periência em receber os milhões de visitantes que encontram neste país 
uma lendária hospitalidade. Conhecida como a “Terra dos Sorrisos”, por 
seu povo sorridente e super-relaxado, a Tailândia é um país de tirar o 
fôlego, com uma impressionante diversidade de regiões e grupos étnicos 
e um profundo contraste entre a tradição e a modernidade. Proporciona 
uma variedade impressionante de experiências de viagem e tem algo para 
oferecer a todos os tipos de viajantes, de hedonistas e aventureiros aos fãs 
de história e amantes da natureza. A rica cultura do “Velho Sião” é domi-
nada pelo budismo, com templos reverenciados, mosteiros e brilhantes 
imagens douradas de Buda onipresentes em vilas e cidades. 

CLIMA
Há duas estações no centro e no norte da Tailândia. A estação seca é de 
novembro a maio, e a estação chuvosa é de junho a outubro. As tempera-
turas mais baixas tendem a ser de outubro a janeiro.
A costa oeste do sul, em Hua Hin e Koh Samui, tem mais chuvas de abril 
a outubro, enquanto a costa leste, em Phuket e Krabi, é chuvosa de setem-
bro a dezembro. Nas outras épocas do ano, o tempo é seco e ensolarado, 
perfeito para férias na praia.

VOOS
A Tailândia é a porta de entrada para destinos vizinhos, com Bangkok 
como o centro internacional de dois aeroportos: o Aeroporto Internacional 
Suvarnabhumi e o Aeroporto Internacional Don Muang. 

A duração de voo abaixo é a partir de Bangkok:
Krabi - 1h15min
Chiang Mai - 1h05min
Yangon > Mianmar - 1h15min
Siem Reap > Camboja - 1h
Luang Prabang > Laos - 1h55min
Cidade de Ho Chi Minh > Vietnã - 1h
Cingapura - 2h25min

vIsão geral
Tailândia

Com uma cultura histórica, belas praias, vida noturna emocionante e um 
povo amigável e hospitaleiro, o país tem boas experiências para todos os 

gostos. Isso tudo, adicionado a uma das cozinhas mais dinâmicas do mundo, 
coloca a Tailândia no topo da lista dos melhores lugares para se visitar.

CULINÁRIA
A culinária tailandesa conhecida no mundo todo é uma mis-
tura de gostos característicos: picante, azedo, doce e sempre 
destaca sabores cítricos de capim-santo e limão. Embora os 
tailandeses geralmente prefiram uma comida apimentada, 
nem todos os pratos são tão intensos e há vários graus de 
tempero, pois a comida tailandesa pode ser modificada para 
se adequar aos gostos.

• A Tailândia também oferece uma grande variedade de fru-
tas tropicais, como manga, abacaxi, mangostão e fruta do 
dragão, entre outras.
• Tom Yum Goong é uma sopa picante e azeda feita com 
camarão, cogumelos e erva-cidreira. 
• O delicioso Pad Thai é um clássico tailandês: uma mistura 
de macarrão de arroz frito, brotos de feijão, ovo e molho de 
tamarindo, combinado com camarão ou frango, vem acom-
panhado de amendoim, pimenta e limão.
• O Som Tum mistura sabores doces, azedos e picantes com 
mamão verde picado, feijão longo picado, açúcar de palma, 
amendoim torrado, alho, pimenta e molho de peixe.
• Mango Sticky Rice é uma sobremesa bem conhecida, que 
combina arroz thai, manga e leite de coco.

FESTIVAL  DAS  LANTERNAS
Espetáculo no céu de Chiang Mai
Este festival de luzes é icônico pelas milha-
res de lanternas de papel lançadas no céu, 
muitas vezes adornadas com mensagens es-
critas, orações e desejos, e geralmente feitas 
de finos pedaços de papel de arroz. Os bu-
distas acreditam que o ato de liberar a lan-
terna durante a lua cheia deixa para trás os 
infortúnios e traz boa sorte para o próximo 
ano. Chiang Mai, a antiga capital do Reino 
Lanna, abriga o maior festival de lanternas 
da Tailândia e atrai dezenas de milhares de 
turistas todos os anos. Quem visita Chiang 
Mai durante esse período deve estar prepa-
rado para grandes multidões de visitantes 
nacionais e internacionais. 

HOTÉIS
A Tailândia possui a maior concentração de SPAs e centros de bem-estar 
da região, alguns dos resorts mais luxuosos do mundo e uma culinária 
aclamada mundialmente que, como o próprio país, impressiona os sen-
tidos. Tem uma infraestrutura turística bem desenvolvida que permite 
infinitas opções de atividades e acomodações. Na capital, Bangkok, ho-
téis cinco estrelas contemporâneos ainda abraçam as antigas tradições do 
Sião em design e ofertas de serviços. Nas regiões do sul, as idílicas ilhas 

Rayavadee - Krabi
Membro do ‘Leading Hotels of The World’, o Rayavadee é acessado atra-
vés de barco e oferece vistas deslumbrantes da Costa de Andaman. É 
cercado por imponentes montanhas de calcários e penhascos e tem três 
praias do National Marine Park. Imerso nessa beleza natural, o hotel 
está profundamente comprometido em promover o equilíbrio e a sus-
tentabilidade ambiental. 

Four Seasons Resort - Chiang Mai
Oferece o lugar perfeito para se conectar com a natureza e descobrir 
os tesouros do norte da Tailândia. Aninhado em amplos jardins, o re-
sort oferece de espaçosos quartos em estilo Lanna, com vista para o 
belo vale Mae Rim, a exclusivas residências palacianas com interiores 
suntuosos. Um refúgio de bem-estar, com piscina em frente a arrozais 
verde-esmeralda circundantes. O aclamado SPA é inspirado nos antigos 
rituais de bem-estar da Tailândia. 

tropicais de Phuket, Koh Samui, Koh Kood e Koh Yao Noi, além da Pe-
nínsula de Phranang de Krabi, são lares de luxuosos resorts de primeira 
classe, com serviços impecáveis na beira-mar. No norte montanhoso, 
centrado em torno das cidades históricas de Chiang Mai e Chiang Rai, 
as configurações isoladas dos resorts permitem acesso à natureza e à 
tradicional cultura.

Tailândia
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Outrora um destino enigmático percorrido 
pelos mais intrépidos, o turismo no Camboja 
floresceu nas últimas décadas e agora é aces-
sível a todos os viajantes. Um lugar onde os 
mundos antigo e moderno colidem, este reino 
milenar está se reinventando como um centro 
de arte e cultura e oferece uma experiência de 
viagem verdadeiramente autêntica.
Os restos deste poderoso império Khmer 
apresentam-se majestosos em Siem Reap, com 
uma vasta gama de monumentos sem rival em 
escala e grandeza no Sudeste da Ásia. A joia 
da coroa neste parque arqueológico protegido 
pela UNESCO é Angkor Wat, do século XII, 
uma das maravilhas antigas do mundo e um 
dos maiores monumentos religiosos.
Mas as belezas naturais intocadas de todo o 
país estão simplesmente esperando para serem 
descobertas: das aldeias flutuantes do lago 
Tonlé Sap e do rio Mekong e suas abundan-
tes atrações naturais ao norte, às idílicas ilhas 
tropicais do sul, pontilhadas de vilas de pes-
cadores.
O poderoso rio Mekong atravessa o país e é 
perfeito para passeios de barco, com chance de 
se avistar os raros golfinhos Irrawaddy de água 
doce. Os parques nacionais, repletos de fauna 
e flora e paisagens rurais pitorescas, desven-
dam arrozais verdejantes e aldeias rústicas.
A capital, Phnom Penh, simboliza o equilíbrio 
do antigo e do novo no Camboja. No passado, 
sede de um reino e, posteriormente, protetora-
do francês, esta “Pérola da Ásia” encanta com 

vIsão geral
Camboja

ARTE E  DESIGN
Siem Reap pode ser pequena, mas é surpreendentemente 
cosmopolita. Pessoas de todas as áreas se estabelecem na 
cidade, abrindo restaurantes atraentes, hotéis boutique, 
bares elegantes e galerias de arte contemporânea de 
padrão internacional, com muita moda, arte e design 
vibrando em suas ruas. O artista belga Christian Develter, 
autor da obra ao lado e que mora em Siem Reap desde 
os anos 1990, conquistou o mundo com seus trabalhos.

seu patrimônio histórico e edifícios da era 
colonial, enquanto evolui, simultaneamen-
te, como uma cidade moderna, revitalizada 
e próspera, liderando o renascimento cul-
tural do país.

VOOS
O Camboja possui dois importantes aero-
portos internacionais em Phnom Penh e 
Siem Reap. Eles atendem voos domésticos 
e voos diretos de países regionais. 
A duração dos voos abaixo é a partir do 
Aeroporto Internacional de Siem Reap.
Phnom Penh - 40min
Bangkok > Tailândia - 1h10min
Cidade de Ho Chi Minh > Vietnã - 1h20min
Luang Prabang > Laos - 2h10min
Cingapura - 2h15min

CLIMA
Como é um país pequeno, o Camboja pos-
sui um sistema climático simples, com 
duas estações distintas.
A estação seca é de outubro a abril, e a 
estação chuvosa é de maio a setembro. 
As chuvas são mais fortes em agosto e 
setembro. As temperaturas são confor-
táveis, com média de 24° C em outubro,  
novembro e dezembro. A época mais quen-
te do ano, com média de 35° C, é de março 
a junho. 

GASTRONOMIA
A cozinha Khmer consiste em uma variedade de pratos com arroz, 

servidos em comunidade, para a família desfrutar junto. Ervas 
locais, molhos regionais e sabores únicos se unem para formar esta 

culinária distinta e deliciosa. Com muitos rios, lagos e uma vasta 
costa, o peixe é uma proteína básica, com o frango sendo bastante 
popular também. As saladas são variadas, geralmente com frutas, 

ervas ou até carnes e pimentões. E o universo das bebidas é diver-
sificado: sucos, cervejas locais, vinhos de arroz e suco de coco ou 

cana-de-açúcar proporcionam nutrição e alívio do calor.

Imperdível: Complexo Angkor Wat em Siem Reap, o maior monumento religioso do 
mundo, sede do Império Angkor do século XII. Perder-se em seus templos desmoronados 

e cobertos de selva é uma experiência memorável, que vale a pena ser vivida. 

PARK HYATT S IEM REAP 
Localizado no centrinho de Siem Reap, oferece luxo e conforto, cercados 
pela história, com arte contemporânea de inspiração Khmer e muito már-
more. Depois de um dia nos pontos turísticos do templo, este hotel cinco 
estrelas oferece um santuário de serenidade. O SPA é o melhor refúgio de  
bem-estar, enquanto a piscina de água salgada e a piscina em estilo de 
lagoa estão mergulhadas em jardins esplendorosos, que parecem um oá-
sis urbano. 

BOUTIQUE ANANTAR A ANGKOR RESORT
A apenas 15 minutos de Angkor Wat, este elegante resort cinco estrelas 
oferece conforto incomparável e atenção requintada aos detalhes, 
proporcionando uma experiência de luxo desde o traslado de cortesia 
do aeroporto a um ritual de chegada. As suítes com luxuosas sedas 
são inspiradas no Khmer e estão ao redor de uma charmosa piscina 
no pátio, com pisos de madeira de teca. Opções culinárias divinas 
apresentam a assinatura de Anantara “Jantar by Design”, enquanto o 
premiado Anantara SPA oferece antigas terapias Khmer.

Camboja
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O Laos é um dos destinos mais encantadores 
do Sudeste da Ásia, cativando com sua beleza 
natural intocada, culturas antigas, diversida-
de étnica, profunda espiritualidade e cultura 
budista abrangente. O modo de vida simplista 
e tradicional, juntamente com a natureza tími-
da e descontraída do seu povo, faz do país um 
destino atraente para aqueles que buscam um 
ritmo menos apressado e uma autêntica expe-
riência de viagem. Uma vez conhecida como 
a “Terra de um milhão de elefantes”, o Laos 
possui uma abundância de paisagens deslum-
brantes, incorporando cachoeiras, picos de 
montanhas cobertos de névoa, vales cobertos 
de selva e plantações de chá, além das maravi-
lhosas ‘4.000 ilhas’ - Si Phan Don, pontilhando 
o rio Mekong. Trechos de vegetação exuberan-
te revelam palafitas e arrozais imersos em uma 
vida rural atemporal. Como o Laos é pioneiro 
no ecoturismo no Sudeste Asiático, com áreas 
protegidas remotas e uma abordagem ecológi-
ca e comunitária, os viajantes podem experi-
mentar em primeira mão o “verdadeiro Laos” 
e a vida local.
A rica história e as joias culturais do país se 
estendem dos antigos templos budistas e da 
paisagem arqueológica megalítica da “Planície 
dos Jarros”, aos elegantes legados arquitetô-
nicos da era da Indochina Francesa. A antiga 
capital real, Luang Prabang, é o epicentro da 
cultura e, com seus templos requintadamente 
preservados e dourados e o cenário mágico 
das montanhas, é considerada um dos desti-

vIsão geral
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nos mais hypados da região. A atual capital, 
Vientiane, a menor do Sudeste Asiático, que 
foi no passado um antigo posto comercial da 
Indochina Francesa, exemplifica o ambiente 
descontraído e o charme do velho mundo do 
Laos. Embora o país esteja se desenvolvendo 
rapidamente, os que buscam aventuras, os en-
tusiastas da natureza e os amantes da cultura 
ainda podem saborear a jornada neste autên-
tico pedaço do planeta, longe das multidões 
enlouquecidas.

O Laos é um paraíso para o ecoturismo, com 
sua abundância de paisagens imaculadas e 
uma abordagem ecológica e comunitária do 
desenvolvimento do turismo. A rica história 
do país, que abrange o Reino Lan Xang no sé-
culo XIV, como um protetorado francês, em-
presta sua fascinante variedade de joias arqui-
tetônicas, desde templos antigos a elegantes 
vilas coloniais.

VOOS
O Laos tem dois aeroportos: o Aeroporto  
Internacional de Luang Prabang e o Aeroporto 
Internacional de Wattay, na capital Vientiane. 
As durações dos voos abaixo são a partir de 
Luang Prabang.
Vientiane - 1h
Siem Reap > Camboja - 2h15min
Hanói > Vietnã - 1h05min
Bangkok >Tailândia - 1h45min

Situada em um vale cênico na confluência dos rios 
Mekong e Nam Khan, a antiga capital Luang Prabang ofe-
rece uma bela mistura de rica história cultural e aventura 
ao ar livre, com suas cachoeiras e montanhas próximas. 

A alms giving, cerimônia de doação de esmolas, é um lindo 
ritual diário em que os moradores se sentam em um tapete 

no chão e entregam oferendas aos monges ao amanhecer em 
troca das suas bênçãos. 

Relativamente intocado pelo turismo devido a décadas de 
isolamento, o descontraído Laos é verdadeiramente uma 

joia. Abençoado com muitas das melhores características do 
Sudeste da Ásia, é um país pacífico e sem litoral, uma das 

maravilhas escondidas do Sudeste Asiático.

TOP HOTEL
Belmond La Résidence Phou Vao
Posicionado no topo da Colina Phou Vao, com vistas panorâmicas 
das montanhas envoltas em névoa, este hotel boutique é um santu-
ário de serenidade. Seu ambiente calmo e tranquilo é decorado com 
bom gosto, com madeiras teca, sedas, tecidos feitos à mão e deta-
lhes em algodão fresco. O premiado SPA ao ar livre, situado ao lado 
de um lago de nenúfares, sempre aparece como um dos melhores 
da Ásia. Uma piscina com vista infinita completa um visual verde e 
magnífico. O restaurante do hotel, o Phou Savanh, considerado um 
dos melhores de Luang Prabang, é conhecido por suas influências 
europeias na cozinha local e oferece vistas do Monte Phousi e jardins 
idílicos decorados com lanternas.

CULINÁRIA
A culinária do Laos tem muitas variações regionais. Os alimen-
tos são tradicionalmente consumidos com arroz, usando os dedos 
para levar a comida à boca. No campo, todas as pessoas comem 
em estilo familiar, sentadas no chão, compartilhando alguns pra-
tos. A comida tradicional é seca, picante e muito deliciosa, à base 
de peixe, carne de búfalo, carne de porco, aves e, principalmente, 
legumes e ervas.

RELIGIÃO
O budismo é um componente inerente à vida 
cotidiana no Laos e uma influência importan-
te na sociedade e cultura do país. Hoje, mais 
de 67% da população segue o bu dismo Thera-
vada. Antes do budismo, o culto aos espíritos 
animistas (phi) no Laos ainda representava 
uma das práticas religiosas mais antigas da 
região. Santuários animistas ainda podem ser 
encontrados em muitas partes do país.

“Uma terra de 
beleza natural 

intocada e profunda 
espiritualidade”

Laos
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roteIros prIvados de luxo sob medIda

Dia 1 | Chegada a Bangkok
Chegada ao Aeroporto Internacional de Bangkok. Encontro 
com assistência e, após trâmites de imigração, encontro com o 
guia e traslado ao hotel. Check-in e hospedagem.
 

Dia 2 | Bangkok
Saída para conhecer o Templo Wat Pho, realizando um passeio 
de tuk-tuk pelo mercado de flores Pak Klong Taland e pelo 
Grande Palácio, lar da imagem do Buda de Esmeralda. Cami-
nhada até o píer para um passeio de barco ao longo dos “Klon-
gs” (canais) de Thonburi para se ter uma ideia da vida local. 
Parada no Wat Arun, o templo do rei Rama II. Passeio ao outro 
lado do rio para conhecer Chinatown. Após, caminhada ao lon-
go do Yaworat Road, onde há diversas lojas. Visita ao mercado 
animado Talad Kao, onde são oferecidos uma variedade de ali-
mentos, frutas frescas e secas e ervas chinesas. Retorno ao hotel. 

Dia 3 | Bangkok
Saída para uma viagem de 2 horas ao mercado flutuante Dam-
noen Saduak, um animado mercado com pequenos barcos enfi-
leirados, carregados de frutas e legumes, localizado a 100 km de 
Bangkok. Retorno a Bangkok. Saída para passeio ao Museu Suan 
Pakkard Palace e à Casa de Jim Thompson. Retorno ao hotel.
 

Dia 4 | Bangkok - Chiang Mai
Check-out do hotel. Traslado com guia ao aeroporto para em-
barque no voo a Chiang Mai. Traslado e assistência. Check-in e 
hospedagem. Restante do dia livre.

12 dias | 11 noites - Parte Terrestre
Bangkok, Chiang Mai e Phuket

Dia 5 | Chiang Mai
Saída para visitar um mercado local de alimentos e flores, o Wat Suan Dok, local das 
cinzas dos antigos reis de Chiang Mai e da família real. Traslado em direção à Mon-
tanha Doi Suthep e visita a Wat Phra That. Após, retorno a Chiang Mai. Saída para 
passeio de carro pelas ruas da Cidade Velha e, em seguida, passeio de bicicleta ao 
redor de Chiang Mai, passando pelas áreas rurais, pela antiga capital Lanna Wiang 
Kum Kam, por templos antigos, pelo centro de reabilitação McKean e pelo pitoresco 
Rio Ping. Parada em uma padaria e num mercado local, com almoço em restaurante 
local. Retorno ao hotel. 

Acomodações 5 Estrelas Luxo 4 Estrelas Luxo

Duplo USD 5.240 USD 3.874

Valores em dólares, por pessoa, a partir de:

Dia 6 | Chiang Mai - Acampamento de Elefantes
Traslado privado até o acampamento de elefantes de Patara para participar 
de um programa compartilhado com outras pessoas. É possível subir em um 
elefante e visitar um templo local para aprender sobre eles, sobre as crenças 
budistas e como estes animais são vistos pelos tailandeses. Após, passeio até 
uma cachoeira para desfrutar de um piquenique e momentos na água com o 
animal. Retorno ao hotel.
 

Dia 7 | Chiang Mai - Phuket
Traslado com guia ao aeroporto para embarque no voo para Phuket. Chega-
da, encontro com o guia e traslado ao hotel. Check-in e hospedagem.
 

Dia 8 | Phuket
Dia livre para atividades independentes. 

Encantosda Tailândia

Esta é uma sugestão de roteiro privado e sob medida para passageiros individuais. Consulte-
nos sobre outros tipos de tours, itinerários, datas, categoria de hotéis e valores. Estes roteiros 
poderão ser utilizados para minigrupos e grupos. Preço por pessoa, com base em duas pessoas 
viajando juntas. Valores e lugares sujeitos a disponibilidades e alterações. Tarifas válidas 
de novembro de 2019 a 20 de dezembro de 2020, exceto feriados e datas comemorativas.  
A hotelaria pode variar para hotéis similares, diferentes dos previstos. Valor não inclui IRRF, 
fornecido no ato da reserva.

Tailândia

Hotelaria prevista:

Cidade 5 Estrelas Luxo 4 Estrelas Luxo

Bangkok The Peninsula Bangkok 
Hotel, Deluxe Room

Pullman Bangkok Hotel 
G, Deluxe RoomRoom

Chiang Mai
Anantara Chiang Mai 
Resort & Spa, Deluxe 
Garden View Room

Tamarind Village Hotel, 
Lanna Room

Phuket The Surin Phuket, 
Hillside Cottage Room

Katathani Phuket Beach 
Resort, Deluxe Room 

Dia 9 | Phuket
Saída para passeio de barco, compartilhado com outros passageiros, na la-
goa Marina para observar as atrações naturais mais populares da Tailândia: 
as magníficas Ilhas Phi Phi, passando pela Ilha Bamboo e sua praia de areia, 
seguido de um mergulho de snorkel na Ilha Yoong. Após, saída até Monkey 
Beach, com sua colônia de macacos selvagens. Almoço local em Koh Phi Phi 
Don. Em seguida, mergulho na caverna Viking, na ponta nordeste da ilha, e 
cruzeiro de volta a Phuket. Retorno ao hotel.

Dia 10 | Phuket 
Saída para passeio de lancha ao Parque Marinho Nacional da Baía de Phang 
Nga para descobrir a caverna subaquática, remando em canoa inflável. Dia 
de explorar a Dark Cave, a Hong Island, a Mangrove Cave e a Diamond 
Cave, além de visitar a Ilha James Bond e a aldeia flutuante Koh Panyi. Al-
moço em restaurante local. Após, tempo livre para nadar nas ilhas Lawa ou 
Naka. Retorno a Phuket. 

Dia 11 | Phuket
Dia livre para atividades independentes. 
Opcional: Passeio de lancha às Ilhas Phi Phi e Bamboo.
 

Dia 12 | Phuket - Aeroporto
Traslado com guia, do hotel ao aeroporto, para embarque no voo com desti-
no determinado pelos passageiros.

Inclui:
• 11 noites de hospedagem, sendo 3 noites em Bangkok,
3 noites em Chiang Mai e 5 noites em Phuket
• Café da manhã diário
• Traslados indicados no itinerário
• Serviços realizados em veículo privado
• Traslados e transporte privados nos passeios
• Visitas com guia em português em Bangkok
(sujeito à disponibilidade)
• Visitas com guia em espanhol nas demais cidades
(sujeito à disponibilidade - um guia por cidade)
• Entradas aos locais visitados e passeios de barco
• Visita ao acampamento de elefantes de Patara
• Refeições especificadas
• Passagens aéreas internas: Bangkok/Chiang Mai/
Chiang Mai/Phuket
• Toalhas frias e água nos dias de visita
• Serviço de assistência na chegada ao aeroporto de Bangkok
• Serviço ao viajante com telefones de emergência disponíveis
24 horas por dia
• Kit Mercatur Premium

Não inclui: 
• Voos internacionais
• Visto na Tailândia
• Refeições não mencionadas no itinerário
• Bebidas nas refeições
• Entradas e atividades não mencionadas
• Gorjetas
• Check-in antecipado e check-out tardio nos hotéis
• Despesas pessoais, seguro de viagem e excesso de bagagem
• Passeios opcionais
• Maleteiros nos hotéis e aeroportos
• Extras de quaisquer naturezasAs águas límpidas de Phuket
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roteIros prIvados de luxo sob medIda

Dia 1 | Bangkok (Tailândia)
Chegada ao Aeroporto Internacional de Bangkok. Traslado e assistência. 
Check-in e hospedagem. 

Dia 2 | Bangkok
Saída para conhecer o Templo Wat Pho, realizando um passeio de tuk-tuk 
pelo mercado de flores Pak Klong Taland e o pelo Grande Palácio, lar da 
imagem do Buda de Esmeralda. Caminhada até o píer para um passeio de 
barco ao longo dos “Klongs” (canais) de Thonburi para se ter uma ideia 
da vida local. Parada no Wat Arun, o templo do rei Rama II. Passeio ao 
outro lado do rio para conhecer Chinatown. Após, caminhada ao longo do 
Yaworat Road, onde há diversas lojas. Visita ao mercado animado Talad 
Kao, onde são oferecidos uma variedade de alimentos, frutas frescas e se-
cas e ervas chinesas. Retorno ao hotel. 

Dia 3 | Bangkok
Saída para uma viagem de 2 horas ao mercado flutuante Damnoen Sadu-
ak, um animado mercado com pequenos barcos enfileirados, carregados 
de frutas e legumes, localizado a 100 km de Bangkok. Retorno ao hotel. 
Restante do dia livre. 
 

Dia 4 | Bangkok - Hanói (Vietnã)
Check-out do hotel. Traslado ao aeroporto para embarque no voo a Hanói. 
Chegada, encontro com guia e traslado ao hotel. Check-in e hospedagem.

Retorno a Hanói para check-out. Traslado e assistência no aeroporto para 
embarque no voo para Hue. Chegada no aeroporto de Hue, traslado e as-
sistência. Check-in e hospedagem.
 

Dia 8 | Hue - Hoi An (Vietnã)
Saída para passeio de bicicleta, de aproximadamente 10 minutos, até a 
Cidadela Imperial. Após, ida ao Thien Mu Pagoda, o monumento religioso 
mais bem preservado de Hue. À tarde, visita aos mausoléus Royal Tomb 
Khai Dinh e Real Tu Duc. Parada na colina de Vohn Canh. Check-out em 
Hue. Traslado a Hoi An. Check-in e hospedagem.
 

Dia 9 | Hoi An
Saída para caminhada na cidade, podendo-se visitar as casas de comer-
ciantes, com influências chinesas, observar a arquitetura japonesa e viet-
namita, a Ponte Coberta Japonesa de 400 anos, o Salão da Assembleia da 
Congregação Chinesa de Chaozhou e as coloridas bancas do mercado. 
Restante do dia livre. Retorno ao hotel. 

Dia 10 | Hoi An - Danang (Vietnã) - Siem Reap (Camboja)
Check-out. Traslado ao aeroporto de Danang para embarque no voo para 
Siem Reap. Chegada a Siem Reap. Traslado e assistência. Check-in no hotel 
e hospedagem. 
 

Dia 11 | Siem Reap
Saída para visita ao Ta Prohm e Angkor Thom, onde a atração principal é o 
Templo de Bayon. Em seguida, visita ao Terraço dos Elefantes, Terraço do 
Rei Leproso e ao majestoso Angkor Wat. Retorno ao hotel.

Acomodações 5 Estrelas 
Luxo 4 Estrelas Luxo

Duplo USD 5.625 USD 4.164

Valores em dólares, por pessoa, a partir de:

Dia 12 | Siem Reap 
Saída do hotel para Banteay Srei, o templo de arenito vermelho. Após, 
passeio pelo campo até um restaurante tradicional para desfrutar de um 
delicioso café da manhã. Visita a Banteay Samre. Retorno a Siem Reap. 
Restante do dia: livre.

Dia 13 | Siem Reap 
Check-out do hotel. Traslado ao Aeroporto Internacional de Siem Reap 
para embarque em voo com destino determinado pelos passageiros. 

Inclui:
• 12 noites de hospedagem, sendo 3 noites em Bangkok, 2 noites em Ha-
nói, 1 noite em Halong, hospedagem a bordo, 1 noite em Hue, 2 noites 
em Hoi An e 3 noites em Siem Reap
• Café da manhã diário
• Traslados indicados no itinerário
• Serviços realizados em veículo privado
• Traslados e transporte privados nos passeios
• Visitas com guia em português em Bangkok (sujeito à disponibilidade)
• Visitas com guia em espanhol nas demais cidades (sujeito à disponibi-
lidade - um guia por cidade)
• Entradas aos locais visitados e passeios de barco
• Show de marionetes de água
• Refeições especificadas
• Passagens aéreas internas: Bangkok/Hanói, Hanói/Hue, Danang/Siem 
Reap 
• Toalhas frias e água nos dias de visita
• Serviço de assistência na chegada ao aeroporto de Bangkok
• Serviço ao viajante com telefones de emergência disponíveis 24 horas 
por dia
• Kit Mercatur Premium

Não inclui: 
• Voos internacionais e domésticos, com exceção dos descritos acima
• Vistos na Tailândia, Vietnã e Camboja
• Refeições não mencionadas no itinerário
• Bebidas nas refeições
• Entradas e atividades não mencionadas
• Gorjetas
• Check-in antecipado ou check-out tardio nos hotéis
• Despesas pessoais, seguro de viagem e excesso de bagagem
• Passeios opcionais
• Maleteiros nos hotéis e aeroportos
• Extras de quaisquer naturezas

Esta é uma sugestão de roteiro privado e sob medida para passageiros individuais. Consulte-nos sobre outros tipos de tours, 
itinerários, datas, categoria de hotéis e valores. Estes roteiros poderão ser utilizados para minigrupos e grupos. Preço por 
pessoa, com base em duas pessoas viajando juntas. Valores e lugares sujeitos a disponibilidades e alterações. Tarifas válidas 
de novembro de 2019 a 20 de dezembro de 2020, exceto feriados e datas comemorativas. A hotelaria pode variar para hotéis 
similares, diferentes dos previstos. Valor não inclui IRRF, fornecido no ato da reserva.

Sudeste Asiático

Hotelaria prevista:

Cidade 5 Estrelas Luxo 4 Estrelas Luxo

Bangkok The Peninsula Bangkok Hotel, Deluxe Room Pullman Bangkok Hotel, Deluxe Room

Hanói Sofitel Legend Metropole Hotel, Premium Room Melia Hanoi Hotel, Deluxe Room

Halong Violet Junk, Junior Suite Jasmine Cruise, Superior Room

Hue La Residence Hue Hotel & Spa, Garden View Room Hotel Saigon Morin, Premium River Deluxe Room

Hoi An Royal Hoi An MGallery Collection, Deluxe Room Hotel Maison Vy, Superior City View Room

Siem Reap Raffles Grand Hotel d'Angkor, Deluxe Room Shinta Mani Shack Angkor, Pool View Room

Dia 5 | Hanói 
Saída para explorar a encantadora cidade de Hanói, conhecida como 
a “Paris do Oriente”. Visita ao histórico Mausoléu de Ho Chi Minh e 
à Pagoda de pilar único. Continuação até o Templo da Literatura. À 
tarde, visita ao fascinante Museu de Etnologia. Retorno ao centro de 
Hanói para passeio a pé pelo bairro antigo. Conclusão do dia assis-
tindo a uma performance de marionetes de água. Retorno ao hotel.
 

Dia 6 | Hanói - Halong (Vietnã)
Partida para Halong Bay através da nova rodovia. Ao chegar à baía, 
embarque em barco de luxo, para instalar-se na cabine e preparar-se 
para um delicioso almoço no convés. À tarde, visita à misteriosa 
Tien Ong - uma grande caverna com uma pequena entrada. Após, 
ida à área de Cua Van. Retorno ao navio e participação em uma 
aula de culinária com um chef, ou possibilidade de desfrutar de um 
coquetel ao pôr do sol, no convés superior, antes do jantar. Hospe-
dagem a bordo.
 

Dia 7 | Halong - Hanói - Hue (Vietnã)
Início do dia com uma aula de Tai Chi no andar superior, seguido 
de um banho na baía. Embarque no barco auxiliar para desfrutar de 
uma praia de areias brancas. É possível se exercitar e subir ao topo 
da ilha para ver a Baía de Halong. Almoço a bordo. Chegada ao 
Heritage Line Lounge, no novo porto de Tau Chau, e desembarque. 

13 dias | 12 noites - Parte Terrestre
Tailândia, Vietnã e Camboja

DescobertasAsiáticas
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A Turquia abriga nada menos que 16 locais 
do Patrimônio Mundial da UNESCO.

de cenários famosos. Uma sucessão de figuras e 
impérios históricos - incluindo romanos, bizan-
tinos e otomanos - deixou sua marca no país. São 
muitas ruínas que testemunharam um passado 
rico e grandioso e que hoje são emolduradas por 
uma paisagem lírica, desde os olivais do Egeu às 
estepes orientais. 
A magnífica Istambul, com sua localização estra-
tégica, atraiu muitos exércitos de saqueadores ao 
longo dos séculos. Os gregos, os romanos e os 
venezianos se revezaram no poder antes que os 
otomanos invadissem a cidade e decidissem ficar. 
O fato da cidade se estender por dois continentes 
não era seu único atrativo. Istambul  fazia parte 
da lendária Rota da Seda, ligando a Ásia à Eu-
ropa, e muitos comerciantes que foram para lá 
gostaram tanto que também decidiram ficar. 
Ao fazer isso, deram à cidade uma diversidade 
cultural que ela mantém até hoje.
Os exércitos conquistadores dos tempos antigos 
tendiam a saquear a cidade em vez de adorná-
-la com obras artísticas, mas tudo isso mudou 
com os bizantinos, que embelezavam suas igrejas 
e palácios com mosaicos e afrescos. Milagrosa-
mente, muitos deles permanecem. Seus sucesso-
res, os otomanos, rapidamente lançaram um am-
bicioso programa de construção, e as mesquitas 
imperiais, magnificamente decoradas, são triun-
fos arquitetônicos que, juntos, formam um dos 
mais clicados skylines do mundo.
Nos últimos anos, grandes empresas reprisaram 
as grandes ambições dos otomanos e investiram 
muito na cidade, o que resultou numa renovação 
da cena artística local com uma impressionante 
variedade de galerias, museus e festivais para to-
dos desfrutarem.

Localizada na Europa e na Ásia, a Turquia é um 
dos destinos mais ricos quando se fala em his-
tória. A Ásia Menor era habitada desde cerca de 
10.000 a.C., com base em recentes descobertas, 
e tem sido o berço de muitas civilizações e seus 
reinos desde então. O país também é geografi-
camente muito abençoado com paisagens des-
lumbrantes e características cênicas únicas. Em 
parte, devido à sua herança islâmica, em parte à 
sua origem como pastores nômades nas estepes 
da Ásia Central, os turcos são um povo incrivel-
mente hospitaleiro, aberto e amigável. Sentar-se 
para tomar um chá, servido em um copo elegante 
em forma de tulipa com um lojista em um bazar 
local, geralmente não é apenas uma ferramenta 
de marketing, é simplesmente parte integrante 
da cultura turca. É uma nação imensa e não sur-
preende que, após conhecer a linda costa, muitos 
se sintam atraídos pelas paisagens austeras da 
Anatólia, onde belas vistas são proporcionadas 
pela vertiginosa Costa do Mediterrâneo, as for-
mações rochosas sobrenaturais das “Chaminés 
das Fadas” e os vales ondulados da Capadócia, os 
pastos alpinos das montanhas Kaçkar e as areias 
douradas da praia de Patara. Aqueles que gostam 
de paisagens intocadas e também de civilizações 
menos conhecidas seguem para o coração hiti-
ta, a leste de Ancara, para visitar as fortalezas 
de Urartian e as igrejas armênias em torno das 
águas incrivelmente azuis do lago Van e também 
visitar o “berço da civilização”, os rios Eufrates e 
Tigre. São regiões mais distantes, porém absolu-
tamente fascinantes.
Desde a antiga cidade portuária de Éfeso até a 
cúpula bizantina de Santa Sofia, é um país que 
ocupa um lugar de destaque na galeria mundial 

Turquia
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Culinária
A culinária turca é, em grande parte, uma herança da culinária otomana, 
que, por sua vez, pode ser descrita como uma fusão da culinária da Ásia 
Central, Oriente Médio, Europa Oriental, Balcãs e Mediterrânea. Ela varia 
conforme a região do país. As cidades de Istambul, Bursa e Izmir herda-
ram muitos elementos da culinária do reino otomano, com um uso mais 
leve de especiarias, uma preferência por arroz em vez de cuzcuz, kafta e 
ensopados de legumes (türlü), berinjela, dolmas e peixes recheados. A 
culinária da região do Mar Negro utiliza muito o peixe, especialmente o 
biqueirão do Mar Negro (hamsi) e inclui pratos de milho. A culinária do 
sudeste (por exemplo, Urfa, Gaziantep e Adana) é famosa por sua varieda-
de de kebabs, mezes e sobremesas à base de massa, como baklava, şöbiyet, 
kadayıf e künefe. Especialmente nas partes ocidentais da Turquia, onde as 
oliveiras crescem abundantemente, o azeite é o principal tipo de óleo usa-
do para cozinhar. A culinária das regiões do Mar Egeu, Mármara e Medi-
terrâneo é rica em vegetais, ervas e peixes. A Anatólia Central tem muitas 
especialidades famosas, como keşkek, mantı (especialmente de Kayseri) 
e gözleme. Os nomes dos alimentos diretamente relacionados ao mantı 
são encontrados também na culinária chinesa (mantou ou pão cozido no 
vapor) e na culinária coreana (mandu).

Capadócia
Uma paisagem inacreditável, com cavernas de rochas de lava, pode ser encontrada na  
Anatólia Central, no coração da Turquia. Erupções vulcânicas e cachoeiras criaram as for-
mações ao longo de milhões de anos, onde as pessoas construíram residências e igrejas 
desde o século IV. Hoje, muitos hotéis boutique instalaram-se dentro dessas cavernas e 
oferecem confortos e luxos que deixam ainda mais surreal a experiência dos hóspedes. Um 
passeio muito recomendado para os visitantes é o sobrevoo num balão de ar quente ao 
nascer do sol. 

A Região do Egeu 
Entre suas florestas de pinheiros e olivais, a costa acidentada do Mar Egeu, com suas águas 
azul brilhante e oportunidades de esportes náuticos e de relaxamento, é um destino perfeito 
para férias. Além das badaladas e pulsantes Bodrum, Çeşme, Izmir e Marmaris, também 
existem enseadas idílicas e sonhadoras. É uma região que também oferece muita história e 
cultura: dos túmulos rochosos de Kaunos, às ruínas de Éfeso e à lendária Tróia. Os terraços 
brancos de Pamukkale, formados por milhares de fontes térmicas ricas em cálcio, são um 
passeio imperdível.

Éfeso
Éfeso já era famosa na antiguidade por seu Templo de Diana (Ártemis na mitolo-
gia grega) e por ser uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo. Mais tarde, tornou-se co-
nhecida por ser a cidade da Casa de São João e da Casa da Virgem Maria. Durante os 
anos do Império Romano, o Porto de Éfeso se tornou a maior cidade da Ásia Menor. A  
Cidade Antiga, Patrimônio Mundial da UNESCO, é um excelente exemplo de cidade portuária 
romana, com canal marítimo e bacia portuária, estabelecida no século X a.C.
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Mesquita Azul (Sultan Ahmet)

Palácio de Topkapı

Basílica Santa Sofia

Hipódromo
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Grande Bazar

Mercado das Especiarias
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EM ISTAMBUL

Tantos impérios legaram a Istambul 
uma riqueza de edifícios soberbos, a 
maioria concentrada na Cidade Ve-
lha. Dos brilhantes mosaicos dou-
rados da Basílica Santa Sofia às cú-
pulas em cascata da Mesquita Azul, 
das profundezas cavernosas da Cis-
terna da Basílica ao misterioso ha-
rém do Palácio Topkapı, Istambul 
simplesmente transborda história.

Paisagem de tirar o fôlego no sobrevoo num balão de ar quente na Capadócia

TOP 10

Etiqueta Cultural
Para tirar fotos da população local, é recomendável que se solicite permissão 
com antecedência. É proibido tirar fotos de instalações ou aeroportos militares. 
Serviços de fotografia pagos estão disponíveis em alguns monumentos e museus.

A Mesquita Azul

Tudo parece flutuar na luz refle-
tida pelos azulejos azuis, que dão 
nome à mesquita. Existem 21.043  
azulejos da cidade de Iznik, celebra-
dos por sua indústria de azulejos des-
de meados do século XV. Lírios, cra-
vos, tulipas e rosas florescem em uma 
beleza estilizada sem idade, brilhan-
do na luz que flui das 260 janelas.
Também famosa por ter 6 minaretes, a  
Mesquita Azul é uma atração imper-

dível do horizonte do Bósforo.
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Pelos céus da

Turquia

Turquia

11 dias | 10 noites - Parte Terrestre
Istambul, Capadócia, Pamukkale e Kusadasi 

Dia 1 | Istambul 
Chegada ao Aeroporto Internacional de Istambul. Recepção e traslado 
ao hotel, check-in e hospedagem. 

Dia 2 | Istambul 
Saída para passeio de dia inteiro pela cidade, incluindo visitas ao Pa-
lácio de Topkapi, à Seção Harém, ao Spice Market e com um cruzeiro 
pelo rio Bósforo, em barco compartilhado. Almoço em restaurante lo-
cal. Retorno ao hotel.
Opcional: Passeio no Bósforo em barco privado.

Dia 3 | Istambul 
Saída para passeio de dia inteiro pela cidade, incluindo visitas ao Hi-
pódromo, Basílica Santa Sofia, Mesquita Azul, Cisterna da Basílica e 
Grande Bazar. Almoço em restaurante local. Retorno ao hotel.

Dia 4 | Istambul - Kayseri - Capadócia
Check-out do hotel. Traslado ao aeroporto com assistência em inglês 
ou espanhol para embarque no voo doméstico para Kayseri. Chegada, 
traslado à Capadócia e passeio, incluindo visitas ao Vale Devrent, Vale 
Paşabağ, Museu a Céu Aberto Göreme e Vila de Avanos. Almoço em 
restaurante local. Check-in e hospedagem.

Dia 5 | Capadócia
Saída para passeio de dia inteiro, incluindo visitas ao Vale Rosa, Vale dos 
Pombos, cidade subterrânea de Kaymaklı e Vila Çavuşi. Almoço em restau-
rante local. Retorno ao hotel.
Opcional: Passeio de balão.

Dia 6 | Capadócia - Konya - Pamukkale 
Check-out do hotel e traslado ao hotel em Pamukkale, passando por Konya. 
No caminho, visita ao Museu Mevlana, em Konya. Almoço em restaurante 
local. Saída com destino a Pamukkale. Check-in e hospedagem.

Dia 7 | Pamukkale - Afrodísias - Kusadasi 
Check-out do hotel em Pamukkale. Visita à cidade antiga de Hierapolis e 
ao Castelo de Cotton. Saída com destino a Kusadasi. No caminho, visita a 
Afrodísias. Almoço em restaurante local. Check-in e hospedagem.

Dia 8 | Kusadasi 
Saída para passeio de dia inteiro pela cidade, incluindo visitas a Éfeso, à 
Casa da Virgem Maria, Casa de São João e Vila Sirince. Almoço em restau-
rante local. Retorno ao hotel.

Dia 9 | Kusadasi - Izmir - Istambul 
Check-out do hotel. Traslado ao Aeroporto Internacional de Izmir para em-
barque no voo para Istambul. Chegada, recepção e traslado ao hotel. 
Restante do dia livre. 

Dia 10 | Istambul 
Dia livre para atividades independentes.

Dia 11 | Istambul 
Check-out do hotel, traslado ao Aeroporto Internacional de Istambul 
para embarque no voo com destino determinado pelos passageiros. 

Inclui:
• 10 noites de hospedagem, sendo 5 noites em Istambul, 2 noites na 
Capadócia, 1 noite em Pamukkale e 2 em Kusadasi
• Café da manhã diário
• Jantar nos hotéis de Pamukkale e Kusadasi
• Entradas nos museus e locais visitados
• Guia privado falando português
• Traslados privados conforme itinerário, com assistência em espanhol 
ou inglês 
• Visitas e degustações incluídas
• Bilhetes de entrada nos museus e locais visitados, indicados no 
itinerário
• Passeio no rio Bósforo em barco compartilhado
• Serviço ao viajante com telefones de emergência disponíveis 24h por dia
• Kit Mercatur Premium

Hotelaria prevista:

Cidade 5 Estrelas Luxo 5 Estrelas Standard

Istambul Ciragan Palace Kempinski,
Standard Double Room

Park Hyatt Istanbul 
Macka Palas

Capadócia Museum Hotel, Standard Double Room Arty Grand

Pamukkale Doga Thermal Hotel, Standard Double Room

Kusadasi Doubletree By Hilton Kusadasi, Standard Double Room

Acomodação 5 Estrelas Luxo 5 Estrelas Standard

Duplo EUR 5.407 EUR 4.996

Esta é uma sugestão de roteiro privado e sob medida para passageiros individuais. 
Consulte-nos sobre outros tipos de tours, itinerários, datas, categoria de hotéis e valores. 
Estes roteiros poderão ser utilizados para minigrupos e grupos. Preço por pessoa, com base 
em duas pessoas viajando juntas. Valores e lugares sujeitos a disponibilidades e alterações. 
Tarifas válidas de novembro de 2019 a 20 de dezembro de 2020, exceto feriados e datas 
comemorativas. A hotelaria pode variar para hotéis similares, diferentes dos previstos. 
Valor não inclui IRRF, fornecido no ato da reserva.

Valores em euros, por pessoa, a partir de:

Estádio de Afrodísias

roteIros prIvados de luxo sob medIda

EXTENSÃO A BODRUM 
4 dias | 3 noites - Parte Terrestre

Dia 1 | Bodrum 
Chegada ao aeroporto de Bodrum, recep-
ção e traslado ao hotel. Check-in e hospe-
dagem. Restante do dia livre.

Dia 2 | Bodrum 
Saída para passeio de meio dia, incluindo 
visitas ao Anfiteatro de Bodrum, Moinhos 
de Myndos Gate e Mausoléu de Halicarnas-
sos. Retorno ao hotel. 

Dia 3 | Bodrum 
Dia livre para atividades independentes. 
Opcional: Passeio de dia inteiro em cruzei-
ro ao longo das baías de Bodrum. Hospe-
dagem. Jantar por conta própria. 

Dia 4 | Bodrum 
Traslado do hotel ao aeroporto de Bodrum 
para embarque no voo de retorno a Istam-
bul, ou para destino determinado pelos 
passageiros.

Inclui:
• 3 noites de hospedagem em Bodrum
• Café da manhã diário
• Entradas aos museus e locais visitados
• Traslado com assistência em inglês
• Passeio de meio dia com guia em inglês

Não inclui:
• Voos internacionais e domésticos
• Refeições não mencionadas no itinerário
• Bebidas nas refeições
• Entradas e atividades não mencionadas
• Cruzeiro diário opcional
• Gorjetas
• Check-in antecipado e check-out tardio 
nos hotéis
• Despesas pessoais, seguro de viagem e  
excesso de bagagem
• Passeios opcionais
• Maleteiros nos hotéis e aeroportos
• Extras de quaisquer naturezas

Valores em euros, por pessoa, a partir de:

Não inclui: 
• Passeio de balão na Capadócia
• Tíquetes aéreos para os voos domésticos Istambul/Kayseri e Izmir/
Is tambul
• Suplemento para passeio de barco privado no Bósforo
• Voos internacionais e domésticos
• Refeições 
• Bebidas nas refeições
• Entradas e atividades não mencionadas
• Gorjetas
• Check-in antecipado e check-out tardio nos hotéis
• Despesas pessoais, seguro de viagem e excesso de bagagem
• Passeios opcionais
• Maleteiros nos hotéis e aeroportos
• Extras de quaisquer naturezas

Kempinski Hotel Barbaros Bay 
 ou Swissotel Resort,  

Standard Room
EUR 927

The Marmara Hotel,  
Garden View Room EUR 773

Termas de Pamukkale
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IDEIAS, 
TENDÊNCIAS E 
QUALIFICAÇÃO 
PARA AGENTES 
DE VIAGENS.

A Mercatur Premium tem muito orgulho de fazer parte deste 
mercado de turismo, que está constantemente se reinventando

para adequar-se aos novos tempos. 
Em breve, implementaremos recursos humanos e de tecnologia 

para dar ainda mais ferramentas de trabalho para o dia a dia dos 
agentes de viagens. Acompanhe a Mercatur Premium nas redes 
sociais e inscreva-se para receber os nossos newsletters. Assim, 

você saberá em primeira mão sobre os nossos treinamentos, 
videoaulas, e-books e também as últimas novidades dos destinos 

mais bacanas do planeta.

mercaturpremium

mercaturpremium.com.br
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felicidade
compartilhada.

A
SÓ E  REAL  QUANDO É

- Christopher McCandless

A Mercatur Premium está sempre inovando para levar 
aos seus clientes o melhor do mercado do turismo 
mundial. Nesse material, você pode conferir nossos 
roteiros privados de luxo, sob medida, que foram 
carinhosamente pensados por nós para uma viagem com 
a intenção de proporcionar aos viajantes o melhor de 
cada destino. Mas o que é importante você saber é que 
estes mesmos roteiros podem ser estendidos, também, 
para viagens de minigrupos e grupos de afinidade, uma 
ideia que vem se tornando cada vez mais procurada 
por amigos e famílias e está movimentando bastante o 

segmento das agências de viagens. 
Esperamos que no seu trabalho, assim como no nosso, 
este mundo em que vivemos, cheio de maravilhas, 

culturas e lugares incríveis, seja a sua inspiração!
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Consulte seu agente de viagens.
mercaturpremium.com.br
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