Gyumri

Vanadzor

Nukus

Sivas
Erzurum

Gäncä

Hradzan

Armavir

Sumqayit

YEREVAN

Dashkhovuz

BAKI BAKU

Urgench

Xankändi
Elâzi‘

Naxçivan

Malatya
Khvoy
Salmàs

GUIA FALANDO EM

ESPANHOL

Sanandaj

Pàveh

TEERÃ
Razan

Qorveh

Robàt Karìm

Kabùdaràhang

Khorramàbàd

Karbalà'

Dehloràn

Haft Gel

Sarbìsheh

3 Yazd
Taft

Semìrom

Mehriz

Bàfq

Nehbandàn

Ràvar

Yàsùj

Anàr
Zarand

Bandar-e
Deylam

AL KUWAYT

Hà'il

3
SHIRAZ

Golbàf

Nosratàbàd

Ràyen

Sa´ìdàbàd

Tahrùd
Bàft

Fasà

Khvormùj

Màhàn

Mashìz

Shìràz

Neyrìz
Eçfiahbànàt

Ahram

Kermàn

Bàghìn

Marv Dasht

Kàzerùn
Boràzjàn

Bandar-e
Bùshehr

Zàhedàn
Dàrzìn
Bam

Jahrom

He

Zàbol

Rafsanjàn

Bandar-e
Ganàveh

KUWAIT

Aliabad

Mìrjàveh

Fahraj

Jìroft

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
Deyyer

Kangan

Khàsh

Kahnùj

Tàherì

Bazmàn

Qofibàbàd

Buraydah

Gàvbandì

Bandar-e ´Abbàs

Sheykh Sho'eyb

Ad Dammàm

AL MANÀMAH
MANAMA

NIBILID
PO
Bandar-e Lengeh

DIS
DOHA

AR RIYÀD
RIYADH

Mìnàb

Ìranshar
Bampùr

Qeshm

Angohràn

Sìrìk

Ra's al
Khaymah

NLINE

Nìkshahr
Jàsk

'Ajmàn

ABÙ ZABY

Sùran

Ràsk

Pìshìn

Chàbahàr

Dubai

ABU DHABI

Qaçr-eQand

Polàn

Al Fujayrah

Dubayy

Harad

Zàbolì

Sarbàz

Tunb

Abù Mùsá

AD DAWHAH

Al Hufùf

Qeshm

Bandar-e Chàrak

Qeys

Forùr

Al Mubarraz

Manùjàn

Çuhàr

DESDE 1654$-DÍAS 12
Al `Ayn

DATAS DE SAÍDA
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:

05
03
07
05
09
13

Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

04
08
06
03
07
07

PREÇOS POR PESSOA
ID: 19414

DBL

INDIV

$
T.Alt
$
T.Med
T.Baixa $

1940
1782
1654

2678
2462
2282

SAÍDAS GARANTIDAS DESDE 02 PAX

HOTÉIS PREVISTOS
Teerã: Enghelab Hotel (****), Ramtin Hotel (4****),
Howeizeh Hotel (****); Isfahan: Kowsar Hotel
(****), Qasr-e Monshi Boutique Hotel (****), Safir
Hotel (****);Yazd: Daad Hotel (****), Rah-o Mah
Hotel (****), Fahahdan Boutique Hotel (****); Shiraz: Royal Hotel (****), Elyse Hotel (****), Karim
Khan Hotel (****).

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus
guia falando espanhol, seguro básico de viagem e
café da manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada. Inclui traslado de saída.
• Excursão: Persépolis e Naqsh-i Rustam em Shiraz.
• Visita Panorâmica em: Teerã, Isfahan, Yazd, Shiraz.
• Traslado Noturno: Darband em Teerã.
• Entradas: Palácio Real de Niavaran, Palácio de Saad
Abad, Museu Arqueológico Nacional, Palácio de
Golestan, Museu Nacional das Joias em Teerã, Casa
Tabatabaei, Casa Boroujerdi, Casa de Banho do Sulto
Amir Ahmad, Jardim Fin em Kashan, Mesquita do Im,
Mesquita do Sheikh Loftollah, Palácio de Ali Qapu,
ponte Khaju, Palácio Chehel Setun, Mesquita Jame,
Museu da Música em Isfahan, Fortaleza de adobe em
Narin Qaleh, Casa do Gelo, antigo pombal em
Meybod, complexo de Amir Chakhmagh, Museu da
Água, Templo do Fogo de Zarastustra, Jardim
Dowlatabad, Mausoléu Bogheh-ye Sayyed
Roknaddin em Yazd, Recinto arqueológico em
Pasárgada, Mesquita de Nasir al-Molk e Complexo
Zandiyeh, Recinto arqueológico de Persépolis e
Naqsh-i Rustam,Jardim de Eram ou Narenjestan e
Túmulo do poeta Hafez Shirazi em Shiraz.
• 12 Almoços ou Jantares Incluídos em: TEERÃ,
TEERÃ, Kashan, Isfahán, Isfahán, Yazd, Yazd, Yazd,
Shiraz, Shiraz, Shiraz, Shiraz.

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário
incluir o passaporte do passageiro no momento da
venda.

177

MAIS DE 15 DIAS

TRIPLOS: Muitos estabelecimentos hoteleiros NÃO dispõem de quartos triplos. A maioria proporciona um
quarto duplo ao qual se acrescenta uma cama suplementar, ficando o espaço livre e o conforto consideravelmente muito limitados. Convém ter em consideração este aspecto antes de solicitar a reserva.

ATÉ 15 DIAS

VESTIDO: Aconselhamos tanto os homens quanto as
mulheres a não usarem shorts ou bermudas, nem
camisetas sem mangas em lugares públicos. As
mulheres devem usar roupa folgada e deverão cobrir
seus cabelos com um lenço ou echarpe. O Chador
(peça tradicional iraniana, que é como uma espécie de
capa leve que cobre da cabeça aos pés) não é obrigatória, salvo quando se visitam mesquitas e algum
outro lugar sagrado, nestes casos é possível alugar
estas peças sem maiores problemas.

CENTRAL

CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO VISTO ENTRADA: O passaporte não deve ter nenhum selo ou carimbo de Israel. A
Europamundo lhe proporcionará o CÓDIGO DE
AUTORIZAÇÃO para que você possa tramitar seu visto
no aeroporto de Teerã a sua chegada. Este número de
autorização deverá ser solicitado e tramitado pelo
menos 21 dias úteis antes da data de chegada ao Irã e,
para os passageiros com passaporte norte-americano,
pelo menos entre 35 a 40 dias antes da data de chegada ao Irã. O valor do visto não está incluído no preço de
seu circuito e pode sofrer variações sem prévio aviso.
A ordem das visitas pode ser alterada no destino.

NÓRDICA

12 QUI. Shiraz.Traslado para o aeroporto. Fim dos nossos serviços.

Saghand

Aqdà
Arakàn

Meybod

Yazd

Lordegàn

Behbehàn

MEDITERRÂNEO

11 QUA. Shiraz - Persépolis Naghsh-e Rostam - Shiraz.Café da manhã. Saída para visitar as ruínas da antiga capital
persa, PERSÉPOLIS (Patrimônio da Humanidade) construída
no século VI a.C foi capital dos Aquemênidas, até a conquista
de Alexandre Magno. Os restos que hoje podem ser visitados
são apenas um leve reflexo do apogeu de um Império colossal. Continuaremos rumo a NAQSH-I-RUSTAM, jazidas de uma
antiga necrópole, com túmulos escavados na rocha e decorados em baixo relevo. Os túmulos teriam albergado os restos
da maioria dos reis da dinastia aquemênida. Retornaremos
novamente para Shiraz fazendo algumas visitas a determinados pontos da cidade, tal como à Porta de Qanan, através
da qual os viajantes costumam sair esperando receber proteção durante sua viagem, ao Jardim de Eram ou Narenjestan
e ao Túmulo do poeta Hafez Shirazi que recebe milhões de
visitantes todos os anos. Essa peregrinação poética mostra a
importância atual da poesia no Irã. Chegada ao hotel. Jantar
incluído e hospedagem.

Sedeh

ATLÂNTICO

10 TER. Shiraz.Café da manhã. De manhã faremos uma visita a Shiraz, cidade
de poetas e filósofos, de guerreiros e reis, mas, sobretudo, a
localidade onde ficam os monumentos de grandes impérios
como o aquemênida. Conheceremos a Mesquita de Nasir
al-Molk, mais conhecida como a Mesquita Rosa devido à cor dos
azulejos do teto. A iluminação natural que entra pelos vitrais
proporciona uma atmosfera aconchegante e cálida a este lugar
religioso, no entanto, também é um ponto de encontro. As mesquitas no Irã são lugares de culto, mas também de reunião e
encontro. Percorreremos a pé o Complexo Zandiyeh, que inclui o
Bazar Vakil, um dos mais elegantes do Irã, o Moshir Saray, a
Mesquita Vakil, a Casa de Banho Vakil e a Cidadela Karim Khan.
Almoço incluído. À noite teremos um jantar familiar junto a
uma família da região. Retorno ao hotel e hospedagem.

Àbàdàn

Deyhùk

Bìrjand

Qomsheh

Borùjen

Qàyen

Posht-e Badam

Nà'ìn

Mobàrakeh

Deh-Dasht

Bandar-e Màh
Shahr

floyyebàt
Jùymand

PENINSULA IBÉRICA

09 SEG. Yazd -Pasárgada - Shiraz.Café da manhã. Saída para SHIRAZ. Ao longo do caminho
faremos uma parada para conhecer o recinto arqueológico
de PASÁRGADA, declarada Patrimônio da Humanidade pela
UNESCO, foi a primeira capital do Império Aquemênida Persa.
Construída por Ciro, o Grande, em um dos sopés da Cordilheira
de Zagros em meados do século VI a.C, onde fica seu túmulo.
Continuaremos nosso trajeto. Chegada a Shiraz no período da
tarde. Tempo livre. Jantar incluído e hospedagem.

Eçfahàn
Isfahan

Shahr-e
Kord

Dehdez

Ahvàz
Bandar-e
Khomeynì

Khorramshahr

Torbat-e
Jàm

Torbat-e
Heydarìyeh

Kàshmar

Bejestàn

Fardows

flabas

ECONÔMICA

08 DOM. Yazd.Café da manhã. Mais um dia na cidade de adobe. Primeira
parada no Mausoléu Bogheh-ye Sayyed Roknaddin, do século XIV, que tem uma das cúpulas mais bonitas de Irã.
Conheceremos por fora a Mesquita Jame, que tem os minaretes mais altos do país, belo exemplar do estilo azeri da arquitetura persa. Percorreremos a pé as vielas e visitaremos a
Casa de Lari, um tradicional estabelecimento de mercadores.
Muito perto fica a prisão que Alexandre Magno mandou construir. Finalmente, tempo livre no tradicional Bazar de Yazd
(Khan Bazaar). Recomendamos que aproveite para visitar
uma famosa confeitaria conhecida como Haj Khalifeh para
comprar ou provar os doces tradicionais do país. Retorno ao
hotel. Jantar incluído e hospedagem.

Bardaskan

Khvor
Anàrak

Mùrcheh Khvort

Sakàkah

Al Baçrah Basra

florùd

Jandaq

Aderstàn

Najafàbàd

Shùshtar
Masjed Soleymàn

An Nàçirìyah

Sang Bast

Bàd

Meymeh

Khomeynìshahr

Dezfùl

Mashhad

Semnàn

Kàshàn

ISFAHAN 3

Al `Amàrah

'Ar'Ar

TEHRÀN TEHRAN

Robàfi-e Tork

Golpàyegàn

Dàràn
Andìmeshk

Ad Dìwànìyah

Sarakhs
Neyshàbùr

Sabzevàr

Àràn

Delìjàn
Mahallàt

Khomeyn

Khunsar

Al Kùt

Al Hillah

Dow Rùd
Eznà

Màlavì

Dàvarzam

Qom
Aràk

Borùjerd

Mehràn

Kabùd Gombad
Shàhrùd

Garmsàr

Tùysarkàn
Malàyer
Nahàvand

Ìlàm

Qùchàn

Jàjarm

Mayàmey

Dàmghàn

Rey

Mary

Darreh
Gaz

Gorgàn

Behshahr

Tajrìsh

Sàveh

Hamadàn

Kangàvar

Kermànshàh

Eslàmàbàd

BAGHDAD

2

Sàrì

Qa'emshahr

Vàràmìn

Sonqor
Qaçr-e
Shìrìn

Ba'qùbah

BAGHDÀD

Ar Ramàdì

An Najaf

07 SAB. Yazd.Café da manhã. Faremos um percurso pela cidade antiga de
YAZD que conserva uma impressionante arquitetura de barro e
cúpulas azuis. Chamam a atenção as “torres do vento” denominadas badgirs pelos persas, situadas em cima dos telhados,
as torres têm uma estrutura muito engenhosa que permite
coletar o ar e refrescar o interior das casas, assim como os
depósitos de água. Conheceremos o complexo de Amir
Chakhmaq, conjunto formado por uma das mesquitas mais
importantes da cidade, do século XV, além de um Caravançarai,
uma Casa de Banho, Cisterna e um bazar. Durante nossa estadia nessa cidade conheceremos a estreita relação do vilarejo
desértico com a água. Conheceremos o Museu da Água, onde
poderemos ver como as pessoas do deserto fornecem água há
séculos construindo vias subterrâneas chamadas ¨Qanat¨.
Almoço incluído. Teremos a oportunidade de saber mais sobre
o Zoroastrismo, ou seja, os adoradores do fogo e uma das primeiras religiões do mundo. Após a conquista árabe da Pérsia,
Yazd conservou o zoroastrismo pagando um tributo, embora o
islã tenha ido se impondo pouco a pouco na cidade. Visitaremos
o Templo do Fogo de Zarastustra (onde se conserva uma
chama que, de acordo com a tradição, ardeu incansavelmente
durante mais de 1.500 anos). Ao entardecer conheceremos a
Torre do Silêncio (Túmulo de Zaratustra) e o Jardim
Dowlatabad, composto por chafarizes e ciprestes, onde fica a
torre de vento mais alta do país com 33 metros de altura.
Retorno ao hotel e hospedagem.

ASHKHABAD

Bàbol
´Àmol

Karaj

Shìrvàn

Bandar-e
Torkaman

Chàlùs

Qazvìn
Tàkestàn

Bojnùrd

Gonbad-e Kàvùs

Ràmsar

Rùdbàr

Abhar

Qeydàr

Bìjàr

Marivan

MAIS INCLUÍDO

06 SEX. Isfahan - Desierto Varzaneh - Meybod - Yazd.Café da manhã. Sairemos rumo a YAZD. Ao longo do caminho
pararemos no DESERTO DE VARZANEH. Desfrutaremos caminhando entre as dunas de areia ou, se desejar, você poderá
fazer um passeio de camelo (não incluído). Continuaremos
rumo à cidade de MEYBOD onde visitaremos a fortaleza de
adobe de Narin Qal’eh, um dos castelos mais antigos de todo

Zanjàn
Saqqez

Bàneh

As Sulaymànìyah

Kirkùk

ORIENTE MEDIO

05 QUI. Isfahan.Café da manhã. Continuaremos conhecendo essa cidade
impressionante. Começaremos pelo Palácio Chehel Sotoun,
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, e a
Mesquita Jame, uma das estruturas religiosas mais antigas
do Irã. Também visitaremos o Museu da Música onde poderemos admirar a música persa ao vivo, além de aprender sobre
os instrumentos musicais iranianos. No final da visita iremos
à Catedral de Vank e percorreremos o bairro armênio.
Almoço incluído. Retorno ao hotel e hospedagem.

ASHGABAT

Rasht
Làhìjàn
Rùd Sar

Bùkàn

Arbìl
Dayr az Zawr

ASIA E OCEANIA

04 QUA. Isfahan.Café da manhã e city tour: Praça Naqsh-e Jahan, também
conhecida como Meidan Emam ou Praça Imam. Construído
entre 1598 e 1629, é um dos patrimônios mundiais da UNESCO,
uma obra-prima da arquitetura mundial, com suas cúpulas e
minaretes com ricos e deslumbrantes mosaicos azuis que
também se destacam por seus desenhos florais e geométricos. A praça é cercada por edifícios da era safávida: a
Mesquita do Imã, a Mesquita de Sheikh Loftollah, que tem
sua cúpula na cor rosa pálido com um desenho inusual, o
Palácio de Ali Qapu e o Portão Qeysarie que se abre para o
Grande Bazar de Isfahan. Tempo livre no bazar onde poderemos aprender sobre artes e trabalhos manuais, também
recomendamos que aproveite a oportunidade para degustar
um delicioso “Gaz”, famoso doce de Isfahan.
À tarde visitaremos as antigas pontes que atravessam o rio
Zayande Rud, que cruzam a cidade de oeste a leste. As pontes
mais antigas, algumas delas obras de arte autênticas, serviam
para regular o fluxo do rio e desviar as águas excedentes para os
canais laterais que eram utilizados para a irrigação. O melhor
exemplo é a ponte Khaju, uma das mais bonitas do mundo,
construída em 1.650. Mede 132 metros de comprimento e tem
uma largura de 12 metros, podendo ser cruzada em dois níveis
de terraços. No centro do piso superior há alguns pavilhões
finamente decorados com revestimento cerâmico na parte do
arco e afrescos nas paredes. Jantar incluído e Hospedagem

Bandar-e Anzalì
Fowman

Mosul

Ar Raqqah

o Irã. Logo visitaremos a Casa do Gelo, na realidade trata-se
de um depósito, um edifício onde o gelo era guardado durante o inverno para poder ser utilizado no verão a fim de conservar os alimentos. Nos arredores de Meybod faremos a
última parada para ver um antigo pombal. Por fora não
chama a atenção, mas ao entrar veremos centenas de nichos
todos perfeitamente dispostos formando um mosaico com a
finalidade de albergar as pombas. Era utilizado para coletar
os excrementos e logo vendê-los como adubo. Chegada a
Yazd prevista para o período da tarde, uma das cidades mais
antigas e de maior importância histórica do Irã. Jantar
incluído e Hospedagem.

Khalkhàl
Mìàneh

Mìàndowàb

Pìràn Shahr

O

03 TER. Teer- Kashan - Abyaneh - Isfahan.Café da manhã. Sairemos de Teerã para viajar rumo ao sul do
país. Ao longo do caminho faremos uma parada em KASHAN,
considerada a segunda cidade habitada mais antiga do
mundo. Sua fama cresceu com a especialização na confecção
e comercialização de tapetes elaborados com seda e lã refinadas, assim como pela produção de cerâmica, o que fez com que
passasse a ser o ponto estratégico na Rota da Seda durante o
século XIV. A cidade conserva um excepcional conjunto de
Casas Históricas que parecem extraídas das Mil e Uma Noites:
Casa Tabatabaei e a Casa de Boroujerdi. Todas essas casas
foram construídas no século XVIII ou no início do XIX, sendo um
excelente exemplo da arquitetura residencial tradicional da
cidade. Enquanto passeamos pela cidade também visitaremos
a Casa de Banho do Sultão Amir Ahmad. Mais de dois quilômetros de ruas, pequenas praças, caravançarais e galerias configuram o antigo Bazar de Kashan. Pararemos aqui e provaremos algumas bebidas típicas persas (Sharbat) feitas à base de
água de rosas, flores e plantas. Por último, conheceremos o
Jardim Fin, declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO, trata-se de uma mostra do jardim iraniano. Almoço incluído.
Continuaremos nosso trajeto. Pararemos em ABYANEH, uma
bonita aldeia na cor vermelha, relíquia do Irã rural e tradicional. Depois de explorar esse lugar, iremos para ISFAHAN.
Chegada ao final do dia e hospedagem.

Ardabìl

Maràgheh
Benàb

Al Mawçil

ADE

02 SEG. Teerã.Café da manhã. Hoje, o percurso pela cidade começa com o
Museu Arqueológico Nacional, o maior museu arqueológico e
histórico do Irã e um dos maiores do mundo. Posteriormente,
conheceremos o Palácio de Golestan, declarado Patrimônio
da Humanidade pela UNESCO, que reflete a história de quatro séculos no Irã. Almoço incluído. Visitaremos o Museu
Nacional de Joias localizado na parte subterrânea do Banco
Central, no interior de um enorme cofre, onde são exibidos,
entre muitas outras, as joias que usaram os membros da
família do Xá. Concluiremos o dia visitando o Grande Bazar
de Teerã com suas inúmeras lojas, perfeito para experimentar
o estilo de vida local. Retorno ao hotel e hospedagem.

Meshgìn
Shahr

Tabrìz
Orùmìyeh
Al Hasakah

14:30 HRS. Começaremos nosso percurso pela cidade no
Palácio Real de Niavaran e no Palácio de Saad Abad, residência dos reis das dinastias Qajar e Pahlevi.
Posteriormente, translado ao vilarejo de Darband, atualmente um bairro que faz parte da região metropolitana da cidade,
animado por seus inúmeros cafés e restaurantes. Jantar
incluído. Retorno ao hotel e hospedagem.
Nota: Dependendo do horário de chegada de seu voo, confirme se vai necessitar de noite adicional ao início.

Länkäran

Ahar

Çufìàn

⁄anliurfa

Aleppo

01 DOM. Teerã-.Bem-vindos ao Irã! Chegada a Teerã, situada na planície do
Monte Alborz e uma das cidades com maior desenvolvimento
e crescimento de todo o país. Na sua chegada ao aeroporto
estarão à sua espera para transladá-lo ao hotel, onde se
encontrará com seu guia.

Balkanabat

Germì
Marand

AMÉRICA

Van

Diyarbakir

Halab

Sonhos da Pérsia

Kapan
Khodà
Afarìn

Kahramanmara≈

Gaziantep

Turkmenbashi

Äli Bayramli

Màkù

Sarav

AMÉRICA

Tiberiades

GUIA FALANDO EM

ESPANHOL

JERUSALÉM 5

Mar
Morto

Belem

ATLÂNTICO

DIS

NIBILID
PO

NLINE

O

MEDITERRÂNEO

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
ADE

PENINSULA IBÉRICA

ECONÔMICA

MAIS INCLUÍDO

ORIENTE MEDIO

ASIA E OCEANIA

Nazaré

1230$-DÍAS 6

DESDE

DATAS DE SAÍDA
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23
02, 09, 16, 23, 30

Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

PREÇOS POR PESSOA
ID: 19415

DBL

INDIV

$
T.Alt
$
T.Med
T.Baixa $

1427
1307
1230

2013
1827
1712

TPL

1427
1307
1230

NÓRDICA

SAÍDAS GARANTIDAS DESDE 02 PAX

HOTÉIS PREVISTOS
Jerusalém: Prima Park (****), Rimonim
Jerusalem (****) o similar

MAIS DE 15 DIAS

ATÉ 15 DIAS

CENTRAL

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é
necessário incluir o passaporte do passageiro no momento da venda.

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus guia falando espanhol, seguro básico de
viagem e café da manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada. Inclui traslado de
saída.
• Excursão: Massada, Mar Morto, Galilea, Belem
en Jerusalem.
• Visita Panorâmica em: Jerusalém.
• Entradas: Fortaleza Massada, Igreja da
Anunciação em Nazaréh, Monte Tabor,
Capernaum, Tabgha; Santuario do Livro, Museu
do Holocmausto em Jerusalem, Igreja da
Natividad em Belem, Igreja do Santo Sepulcro,
Túmulo do Rei David, Cenáculo, Abadía da
Dormição em Jerusalem.
• Funicular: Massada.
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Belem

Israel Express
01 TER. Jerusalém.Chegada ao aeroporto de Tel Aviv (Ben Gurión) Depois de
passar pela aduana, Nosso transferista estará à sua
espera para continuar pela estrada até Jerusalém.
Alojamento
02 QUA. Jerusalém -Massada - Mar Morto Jerusalém.Desayuno. Saída rumo ao Deserto da Judeia para visitar
MASSADA, último bastião dos judeus em sua luta contra
os romanos. Subida de teleférico para conhecer os restos do conjunto de palácios e fortificações que existiam
ali. Posteriormente, tempo livre no MAR MORTO para
banhar-se em uma de suas praias (sea temperatura permitir) de elevadas qualidades terapêuticas . Retorno a
Jerusalém. Alojamento.

David, o Cenáculo (lugar do última ceia “A Eucaristia” e
“Pentecostes”) e a Abadia da Dormição – Assunção de
Maria. Seguiremos para o Monte das Oliveiras, para
apreciar a magnífica vista da cidade. Finalmente visitaremos o Jardim de Getsêmani e a Basílica da Agonia.
Alojamento.
06 DOM. Jerusalém.Depois do café da manhã, translado ao aeroporto de Ben
Gurion (Tel Aviv) e fim de nossos serviços.

03 QUI. Jerusalém - Nazaré - Monte Tabor - Tiberiades
- Capernaum - Tabgha - Jerusalém.Café da manhã. Saída para Galileia. Chegada a NAZARÉ
onde visitaremos a Igreja da Anunciação, a carpintaria
de São José. Logo continuaremos para o MONTE TABOR,
lugar onde se encontra a Igreja da Transfiguração.
Posteriormente viajaremos para TIBERÍADES, situada
às margens do Mar da Galileia. Tempo livre para almoçar. Continuação para CAFARNAUM, onde visitaremos
a antiga sinagoga. Visita à Igreja da Multiplicação dos
Pães e dos Peixes situada em TABGHA. Finalmente,
retorno a Jerusalém onde chegaremos no final do dia e
alojamento.
04 SEX. Jerusalém - Belem - Jerusalém.Café da manhã. Saida para conhecer a Cidade Nova de
Jerusalém. Conheceremos o Santuário do Livro no
Museu de Israel, onde estão expostos os manuscritos do
Mar Morto e a maquete que representa a cidade de
Jerusalém nos tempos de Jesus Cristo. Visita do barrio
da Ein Karen, pitoresco bairro ns arredores da cidade
para visitar o Santuário de São João Batista. Também
conheceremos Yad Vashem, Museu e Memorial do
Holocausto. À tarde viajaremos para BELÉM, situada
detrás do muro construído nos últimos anos para separar as duas comunidades. Com um guia palestino conheceremos a Igreja da Natividade, a Gruta do Presépio.
Retorno a Jerusalém e alojamento.
05 SAB. Jerusalém.Café da manhã. Saída para a Cidade Antiga ou Velha,
visitaremos o Muro das Lamentações. A seguir iremos a
pé pela Via Dolorosa para chegar ao Gólgota, lugar da
crucificação de Jesus Cristo, e ao Santo Sepulcro. Visita
ao Monte Sião onde se encontram o Túmulo do Rei
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ASIA E OCEANIA

Tel Aviv

O

NLINE

DATAS DE SAÍDA
OPÇÃO 1

JERUSALEM
fotgrafia; diegobueno

05 SAB. Jerusalém.Café da manhã. Saída para a Cidade Antiga ou Velha,
visitaremos o Muro das Lamentações. A seguir iremos
a pé pela Via Dolorosa para chegar ao Gólgota, lugar
da crucificação de Jesus Cristo, e ao Santo Sepulcro.
Visita ao Monte Sião onde se encontram o Túmulo do
Rei David, o Cenáculo (lugar do última ceia “A
Eucaristia” e “Pentecostes”) e a Abadia da Dormição
– Assunção de Maria. Seguiremos para o Monte das
Oliveiras, para apreciar a magnífica vista da cidade.
Finalmente visitaremos o Jardim de Getsêmani e a
Basílica da Agonia. Alojamento.
06 DOM. Jerusalém.Depois do café da manhã, translado ao aeroporto de
Ben Gurion (Tel Aviv) e fim de nossos serviços.

08 TER. Mar Morto-Apto de Ben Gurion.Café da manha. Na hora indicada traslado ao aeroporto Ben Gurion ( Tel Aviv ) . Fim dos nossos serviços.

T.Med

1819

$

1217

1768

1217

T.Baixa $

1193

1744

1193

OPÇÃO 2
ID: 19417

DBL

INDIV

TPL

T.Med

$

1661

2509

1661

T.Baixa

$

1587

2435

1587

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é
necessário incluir o passaporte do passageiro
no momento da venda.

HOTÉIS PREVISTOS
Tel Aviv : Hotel Grand Beach (****) o similar ;
Nazaré: Hotel Ramada (****) o similar; Jerusalem:
Hotel Grand Court (****) o similar ;
OPÇÃO 2
Mar Morto : Hotel David Resort (****).

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em
ônibus guia falando espanhol, seguro básico
de viagem e café da manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada. Inclui traslado de
saída
• Excursão: Belem em Jerusalém.
• Barco: Passeio de barco pelo Mar de Galileia
em Nazaré.
• Visita Panorâmica em: Nazaré, Jerusalém.
• Entradas: Igreja de São Pedro, Sítio arqeológico, Igreja da Anunciacião, carpintaria de São
Jose é a Fonde da Virgem em Nazaré, Igreja
Monte das Bem-Aventuranças, Tabgha,
Cafernaum, Santuario do Livro em Museu de
Israel, Santuario São João Bautista, Museu do
Holocausto em Jerusalem; Igleja da Natividad
em Belem, Santo Sepulcro em Jerusalém.
• 01 Almoço ou Jantar Incluido em: Nazaré.
(SERVIÇOS ADICIONAIS OPÇ. 2)
• Inclui traslado de saída.
• Entradas: Fortaleza de Masada.
• Funicular: Fortaleza de Masada em Mar Morto.
• 02 Almoços ou Jantares Incluidos em: Mar
Morto, Mar Morto.
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MAIS DE 15 DIAS

07 SEG. Mar Morto.Café da manha. Dia livre para disfrutar das instalaçoes do hotel e banhar nas aguas minerais do Mar Morto.
jantar e hospedagem.

1268

1268

ATÉ 15 DIAS

(OPÇ. 2) Mini Israel e Mar Morto
Dias 1 - 5 como en OPÇ. 1
06 DOM. Jerusalem-Massada-Mar Morto.Café da manhã. Saída rumo ao Deserto da Judeia para
visitar MASSADA, último bastião dos judeus em sua
luta contra os romanos. Subida de teleférico para
conhecer os restos do conjunto de palácios e fortificações que existiam ali. Posteriormente, tempo livre no
MAR MORTO para banhar-se em uma de suas praias
(sea temperatura permitir) de elevadas qualidades
terapêuticas. Jantar incluido. Hospedagem.

$

CENTRAL

04 SEX. Jerusalém - Belem - Jerusalém.Café da manhã. Saida para conhecer a Cidade Nova
de Jerusalém. Conheceremos o Santuário do Livro no
Museu de Israel, onde estão expostos os manuscritos
do Mar Morto e a maquete que representa a cidade de

Jerusalém nos tempos de Jesus Cristo. Visita do barrio
da Ein Karen, pitoresco bairro ns arredores da cidade
para visitar o Santuário de São João Batista. Também
conheceremos Yad Vashem, Museu e Memorial do
Holocausto. À tarde viajaremos para BELÉM, situada
detrás do muro construído nos últimos anos para
separar as duas comunidades. Com um guia palestino
conheceremos a Igreja da Natividade, a Gruta do
Presépio. Retorno a Jerusalém e alojamento.

TPL

T.Alt

NÓRDICA

03 QUI. Nazaré - Monta das Bem-Aventuranças Tabgha - Cafarnaum - Río Jordão Jerusalem.Café da manhã. Começaremos o dia com uma travessia de barco pelo Mar da Galileia. Mais tarde visitaremos o Monte das Bem-Aventuranças onde aconteceu
“O Sermão da Montanha”, TABGHA, lugar da multiplicação dos pães e dos peixes, e CAFARNAUM, onde se
encontra a Casa de São Pedro e as ruínas da antiga
Sinagoga. À tarde continuaremos rumo a Jerusalém,
pelo Vale do Rio Jordão, beirando o oásis de Jericó,
onde poderemos desfrutar de longe da vista do Monte
da Tentação e do Mar Morto. Subiremos pelo deserto
da Judeia e entraremos em Jerusalém, cidade mensageira de paz, berço das três grandes religiões monoteístas. Chegada a JERUSALEM. Alojamento.

OPÇÃO 2

MEDITERRÂNEO

02 QUA. Tel Aviv-Cesarea-Haifa-Monte del precipicio-Nazaré.Café da manhã. Saída da cidade de Tel Aviv beirando
o Mar Mediterrâneo até chegar a Jaffa (Yafo, em
hebraico, Yafa, em árabe), antigo porto de Israel, hoje
bairro de artistas. Visita à Igreja de São Pedro.
Continuação pela costa rumo a CESAREIA Marítima,
antiga capital Romana, onde visitaremos seu Teatro, a
Muralha da Fortaleza dos Cruzados e o Aqueduto
Romano. Seguiremos nossa viagem para a cidade de
HAIFA, subiremos ao Monte Carmelo, onde se encontra
a Caverna do Profeta Elias e contemplaremos o
Templo Bahai e seus Jardins Persas, e desfrutaremos
de uma vista panorâmica da cidade e do porto.
Continuaremos rumo a NAZARÉ onde visitaremos a
igraja da anunçaçao, a carpinteria de S. Jose y o
fonte da Vigen. Continuamos a Monte do precipicio ,
desde onde podemos admirar uma vista de Nazaré .
Chagada no hotel de Nazare . Jantar incluído.
Alojamento.

PREÇOS POR PESSOA
SAÍDAS GARANTIDAS DESDE 02 PAX
OPÇÃO 1
DBL
INDIV
ID: 19416

ATLÂNTICO

(OPÇ. 1) Mini Israel
01 TER. Tel Aviv.Chegada no aeroporto, asistencia e traslado ao hotel.
Alojamento.

OPÇÃO 2
14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08
13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23
02, 09, 16, 23, 30

PENINSULA IBÉRICA

Mini Israel
Mini Israel e Mar Morto
OPÇÃO 1

07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23
02, 09, 16, 23, 30

ECONÔMICA

JERUSALÉM

Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

MAIS INCLUÍDO

DESDE 1193$-DÍAS 6/8

AMÉRICA
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GUIA FALANDO EM
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2 Nazaré

ESPANHOL

ASIA E OCEANIA

Cesarea

1 Tel Aviv
3

DIS

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
NIBILID
PO

ADE

NLINE

O

DESDE 1341 $-DÍAS 7
DATAS DE SAÍDA
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
04, 11, 18, 25

Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

PENINSULA IBÉRICA

ECONÔMICA

MAIS INCLUÍDO

ORIENTE MEDIO

JERUSALÉM

MEDITERRÂNEO

ATLÂNTICO

PREÇOS POR PESSOA
DBL

INDIV

TPL

T.Alt

$

1414

2075

1414

T.Med

$

1366

2027

1366

T.Baixa $

1341

2002

1341

ID: 19418

SAÍDAS GARANTIDAS DESDE 02 PAX

HOTÉIS PREVISTOS
Jerusalém: Grand Court (****), Leonardo (****)
o similar ; Nazaré: Legacy (****), Golden Crown
(****); Tel Aviv: Grand Beach (****), Leonardo
Art (****), Leonardo Beach (****)

NÓRDICA

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é
necessário incluir o passaporte do passageiro no momento da venda.

MAIS DE 15 DIAS

ATÉ 15 DIAS

CENTRAL

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em
ônibus guia falando espanhol, seguro básico
de viagem e café da manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada. Inclui traslado
de saída.
• Excursão: Belem em Jerusalém.
• Barco: Mar de Galilea.
• Visita Panorâmica em: Jerusalém, Nazaré.
• Entradas: Museu de Israel com Santuario do
Livro, Museu e Memorial do Holocausto em
Jerusalem; Igreja da Natividade em Belem,
Igreja do Santo Sepulcro, Túmulo do Rei
David, Cenáculo, Abadía da Dormição em
Jerusalem;, Monte das Bem-aventuranças,
Tabgha, Capernaum e Río Jordão, shuttle ao
Monte Tabor, Fortaleza dos Cruzados em São
João do Acre, Sítio arqueológico em
Cesareia.
• 02 Almoços ou Jantares Incluidos em:
Nazaré, Nazaré.

180

capernaum

Israel Sonhada
01 QUI. Jerusalém.Chegada ao aeroporto de Tel Aviv (Ben Gurión) Depois
de passar pela aduana, Nosso transferista estará à
sua espera para continuar pela estrada até Jerusalém.
Alojamento
02 SEX. Jerusalém - Belem - Jerusalém.Café da manhã. Saida para conhecer a Cidade Nova
de Jerusalém. Conheceremos o Santuário do Livro no
Museu de Israel, onde estão expostos os manuscritos
do Mar Morto e a maquete que representa a cidade de
Jerusalém nos tempos de Jesus Cristo. Visita do barrio
da Ein Karen, pitoresco bairro ns arredores da cidade
para visitar o Santuário de São João Batista. Também
conheceremos Yad Vashem, Museu e Memorial do
Holocausto. À tarde viajaremos para BELÉM, situada
detrás do muro construído nos últimos anos para
separar as duas comunidades. Com um guia palestino
conheceremos a Igreja da Natividade, a Gruta do
Presépio. Retorno a Jerusalém e alojamento.
03 SAB. Jerusalém.Café da manhã. Saída para a Cidade Antiga ou Velha,
visitaremos o Muro das Lamentações. A seguir iremos
a pé pela Via Dolorosa para chegar ao Gólgota, lugar
da crucificação de Jesus Cristo, e ao Santo Sepulcro.
Visita ao Monte Sião onde se encontram o Túmulo do
Rei David, o Cenáculo (lugar do última ceia “A
Eucaristia” e “Pentecostes”) e a Abadia da Dormição
– Assunção de Maria. Seguiremos para o Monte das
Oliveiras, para apreciar a magnífica vista da cidade.
Finalmente visitaremos o Jardim de Getsêmani e a
Basílica da Agonia. Alojamento.

Moisés e Elias, a transfiguração de Jesus Cristo.
Conheceremos Canaã de Galileia onde ocorreu o primeiro milagre de Jesus. Retorno a Nazaré. Jantar
incluido. Alojamento.
06 TER. Nazaré- São João de Acre- Haifa- CesáreaTel Aviv.Café da manhã. Saída para SÃO JOÃO DE ACRE, capital dos cruzados, onde estão as fortalezas medievais;
tempo para passear e almoçar. Depois disso, paramos
em HAIFA, a terceira maior cidade de Israel e seu principal porto; nas encostas do Monte Carmelo, Subida
ao Monte Carmelo, onde fica a Caverna do Profeta
Elias e contemplaremos o Templo Bahai e seus Jardins
Persas, e desfrutaremos de uma vista panorâmica da
cidade e do porto. Posteriormente, visita a CESÁREA,
cidade construída em homenagem ao imperador
romano César Augusto. Prosseguiremos viagem até
Jaffa (Yafo, em hebraico, Yafa, em árabe), antigo porto
de Israel, hoje bairro de artistas. Visita à Igreja de São
Pedro. Chegada a TEL AVIV. Alojamento.
07 QUA. Tel Aviv.Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim da viagem

04 DOM. Jerusalém-Rio Jordão -BemaventurançasTabgha -Cafarnaum - Nazaré.Café da manhã. Saída de Jerusalém pelo deserto da
Judeia. Viajaremos para o norte através do Vale do
Rio Jordão, para recordar o batismo de Jesus Cristo.
contornaremos o oásis de Jericó, de longe poderemos
apreciar o Monte da Tentação e o Mar Morto.
Visitaremos o Monte das Bem-Aventuranças onde
aconteceu “O Sermão da Montanha”, TABGHA, lugar
da multiplicação dos pães e dos peixes, e CAFARNAUM,
onde se encontra a Casa de São Pedro e as ruínas da
antiga Sinagoga. Realizaremos uma travessia de
barco pelo Mar da Galileia. Seguiremos para NAZARÉ.
Jantar incluído. Alojamento.
05 SEG. Nazaré - Monte do Precipicio - Monte Tabor
- Cana de Galilea - Nazaré.Café da manhã. Em Nazaré visitaremos a Igreja da
Anunciação, a Carpintaria de São José e a Fonte da
Virgem Maria. Continuamos para o Monte do
Precipicio, onde podemos admirar uma bela vista
panorâmica de Nazaré e seus arredores, Depois, visitaremos o MONTE TABOR onde ocorreu, diante de

TEL AVIV
FOTOGRAFÍA DE ANAMERCEDES

ESPANHOL

AMÉRICA
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PO

DESDE 1243$-DÍAS 7

07 DOM. Jerusalém.Após do café da manha, fim de nossos serviços.

DBL

INDIV

TPL

$
T.Alt
$
T.Med
T.Baixa $

1414

2240

1344

1366

2026

1298

1243

2003

1181

HOTÉIS PREVISTOS
Tel Aviv: Grand Beach (****), Leonardo Art
(****), Leonardo Beach (****) o similar;
Nazaré: Legacy (****) Golden Crown(****) o
similar; Jerusalém: Grand Court (****),
Leonardo (****) o similar

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir o passaporte do passageiro no
momento da venda.

NÓRDICA

Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues
espanhol/inglês. De acordo com número total de
viajantes inscritos será realizado em um ou dois
idiomas (sempre em espanhol, em ocasiões também em inglês).

O PREÇO INCLUI

MAIS DE 15 DIAS

181

ATÉ 15 DIAS

SANTO SEPULCRO
JERUSALÉM

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em
ônibus guia falando espanhol, seguro básico
de viagem e café da manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada.
• Excursão: Monte do Precipicio, Monte Tabor y
Cana de Galilea em Nazaré, Belem em
Jerusalém.
• Barco: Travesia de Barco Mar de Galileia.
• Visita Panorâmica em: Nazaré, Jerusalém.
• Entradas: Igreja de São Pedro em Yaffo em Tel
Aviv, Sítio arqeológico em Cesareia, Fortaleza
dos Cruzados em São João Do Acre, Igreja da
Anunciação, carpintaria de São Jose é a Fonde
da Virgem em Nazaré, Igreja Monte das BemAventuranças, Tabgha, Casa de São Pedro e
ruinas da antiga Sinagoga em Capernaum,
Vale do Rio Jordan, Santuario do Livro, Museu
do Holocausto em Jerusalem; Igleja da
Natividade
em Belem, Igreja do Santo
Sepulcro, Túmulo do Rei David, Cenáculo,
Abadía da Dormio em Jerusalem.
• 02 Almoços ou Jantares Incluidos em: Nazaré,
Nazaré.

CENTRAL

04 QUI. Nazaré - Monta das Bem-Aventuranças Tabgha - Cafarnaum - Río Jordão Jerusalém.Café da manhã. Começaremos o dia com uma travessia de barco pelo Mar da Galileia. Mais tarde visitaremos o Monte das Bem-Aventuranças onde aconteceu
“O Sermão da Montanha”, TABGHA, lugar da multiplicação dos pães e dos peixes, e CAFARNAUM, onde se
encontra a Casa de São Pedro e as ruínas da antiga
Sinagoga. À tarde continuaremos rumo a Jerusalém,
pelo Vale do Rio Jordão, beirando o oásis de Jericó,
onde poderemos desfrutar de longe da vista do Monte
da Tentação e do Mar Morto. Subiremos pelo deserto
da Judeia e entraremos em Jerusalém, cidade mensageira de paz, berço das três grandes religiões monoteístas. Chegada a JERUSALEM. Alojamento.
05 SEX. Jerusalém - Belem - Jerusalém.Café da manhã. Saida para conhecer a Cidade Nova
de Jerusalém. Conheceremos o Santuário do Livro no

ID: 19360

MEDITERRÂNEO

03 QUA. Nazaré - Monte do Precipicio - Monte Tabor
- Cana de Galilea - Nazaré.Café da manhã. Em Nazaré visitaremos a Igreja da
Anunciação, a Carpintaria de São José e a Fonte da
Virgem Maria. Continuamos para o Monte do
Precipicio, onde podemos admirar uma bela vista
panorâmica de Nazaré e seus arredores, Depois, visitaremos o MONTE TABOR onde ocorreu, diante de Moisés
e Elias, a transfiguração de Jesus Cristo. Conheceremos
Canaã de Galileia onde ocorreu o primeiro milagre de
Jesus. Retorno a Nazaré. Jantar incluido. Alojamento.

06 SAB. Jerusalém.Café da manhã. Saída para a Cidade Antiga ou Velha,
visitaremos o Muro das Lamentações. A seguir iremos
a pé pela Via Dolorosa para chegar ao Gólgota, lugar
da crucificação de Jesus Cristo, e ao Santo Sepulcro.
Visita ao Monte Sião onde se encontram o Túmulo do
Rei David, o Cenáculo (lugar do última ceia “A
Eucaristia” e “Pentecostes”) e a Abadia da Dormição
– Assunção de Maria. Seguiremos para o Monte das
Oliveiras, para apreciar a magnífica vista da cidade.
Finalmente visitaremos o Jardim de Getsêmani e a
Basílica da Agonia. Alojamento.

PREÇOS POR PESSOA

ATLÂNTICO

02 TER. Tel Aviv- Cesareia - Haifa - So João de Acre
-Nazaré.Café da manhã. Saída da cidade de Tel Aviv beirando
o Mar Mediterrâneo até chegar a Jaffa (Yafo, em
hebraico, Yafa, em árabe), antigo porto de Israel, hoje
bairro de artistas. Visita à Igreja de São Pedro.
Continuação pela costa rumo a CESAREIA Marítima,
antiga capital Romana, onde visitaremos seu Teatro,
a Muralha da Fortaleza dos Cruzados e o Aqueduto
Romano. Seguiremos nossa viagem para a cidade de
HAIFA, subiremos ao Monte Carmelo, onde se encontra a Caverna do Profeta Elias e contemplaremos o
Templo Bahai e seus Jardins Persas, e desfrutaremos
de uma vista panorâmica da cidade e do porto.
Continuaremos rumo a São João de Acre (Akko), capital dos Cruzados, visitando as fortalezas medievais.
Chegada a NazaréH. Jantar incluído. Alojamento.

Museu de Israel, onde estão expostos os manuscritos
do Mar Morto e a maquete que representa a cidade de
Jerusalém nos tempos de Jesus Cristo. Visita do barrio
da Ein Karen, pitoresco bairro ns arredores da cidade
para visitar o Santuário de São João Batista. Também
conheceremos Yad Vashem, Museu e Memorial do
Holocausto. À tarde viajaremos para BELÉM, situada
detrás do muro construído nos últimos anos para
separar as duas comunidades. Com um guia palestino
conheceremos a Igreja da Natividade, a Gruta do
Presépio. Retorno a Jerusalém e alojamento.

PENINSULA IBÉRICA

01 SEG. Tel Aviv.Chegada ao aeroporto, assistência e translado ao
hotel. Alojamento.
NOTA: Aconselhamos pegar uma noite adicional no
início para que possa fazer, de forma OPÇÃOal, o tour
de Massada e Mar Morto.

06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22
01, 08, 15, 22, 29

ECONÔMICA

Descobre Israel

DATAS DE SAÍDA
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

MAIS INCLUÍDO

O

NLINE

NazaréH

ORIENTE MEDIO

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

ASIA E OCEANIA

Tel Aviv 1

AMÉRICA

Novidade

3 AMÃ
ASIA E OCEANIA

1 Mar Morto

GUIA FALANDO EM

ESPANHOL

ORIENTE MEDIO

1 Petra

PENINSULA IBÉRICA
ATLÂNTICO

DIS

NIBILID
PO

NLINE

O

MEDITERRÂNEO

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DESDE 1223$-DÍAS 8
DATAS DE SAÍDA
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
06, 13, 20, 27

Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

PREÇOS POR PESSOA
DBL

ID: 19389

INDIV

T.Alt

$

1282

1713

T. Med

$

1223

1654

T.Baixa

$

1223

1654

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem na
parte final do folheto e na sua página web
“Minha Viagem”.

ATÉ 15 DIAS

CENTRAL

NÓRDICA

NOTA IMPORTANTE

MAIS DE 15 DIAS

ADE

ECONÔMICA

MAIS INCLUÍDO

1 Wadi Rum
1 aqaba

Para confirmação de todos os serviços é
necessário incluir o passaporte do passageiro
no momento da venda.
Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues espanhol/inglês. De acordo com número
total de viajantes inscritos será realizado em
um ou dois idiomas (sempre em espanhol, em
ocasiões também em inglês).

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em
ônibus guia falando espanhol, seguro básico
de viagem e café da manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada.
• Excursão: 4X4 pelo desert e passeio de
camelo em Wadi Rum.
• Entradas: Castelo de Ajlum e Igreja de São
Sergio, em Ajlun; Recinto Arqueologico em
Gerasa; Castelo de Qasr Kharana e Castelo de
Qusayr Amra em Castelos do Deserto; Igreja
São Jorge e Parque Arqueológico em Madaba,
Recinto Arqueológico em Betania, Museu do
Mar Morto e Complexo Panorâmico em Mar
Morto, Fonte de Moises e Museu de Petra,
Recinto Arqueológico em Petra, centro de
Visitantes e 4X4 pelo deserto em Wadi Rum.
• 08 Almoços ou Jantares incluidos em: Ajlun,
Madaba, Complexo Panorâmico, Mar Morto,
Dana, Petra, Petra, Wadi Rum

182

AMÃ

Jordânia Inesquecível
01 SAB. Amã.Bem-vindo à Jordânia! Chegada, traslado para hotel e
alojamento.
02 DOM. Amã - Ajlun – Jerash – Amã.Café da manhã. Viajaremos rumo ao norte da Jordânia,
entre montanhas conheceremos a FORTALEZA DE
AJLUN, potente castelo do século XII. Nesta região
sempre conviveram muçulmanos e cristãos ortodoxos,
visitaremos a antiga IGREJA DE SÃO SÉRGIO. Oramos
todos pela paz? Almoço incluído. Continuaremos rumo
a JERASH e visitaremos seu impressionante recinto
arqueológico romano. Retorno a AMÃ. Chegada e alojamento.
03 SEG. Amã – Castelos do Deserto- Madaba- Monte
Nebo- Amã.Sairemos rumo aos CASTELOS DO DESERTO, construídos entre os séculos VII e VIII. Conheceremos QASR
KHARANA, com sua imponente estrutura de paredes
grossas e QUSAYR AMRA, declarado Patrimônio da
Humanidade, merecem destaque os afrescos de suas
paredes. Posteriormente viajaremos para MADABA,
almoço incluído. Conheceremos o Parque Arqueológico
de Madaba, atravessado por uma antiga calçada
romana e a Igreja de São Jorge, com seu fantástico
mosaico do século VI que representa o mapa mais
antigo conhecido da Terra Santa. Continuaremos rumo
ao MONTE NEBO, lugar onde Moisés parou para contemplar a terra prometida. Retorno a Amã. Chegada e
tempo livre.04 TER. Amã- Betania – Complexo Panorâmico- Mar
Morto.Sairemos rumo a BETÂNIA, às margens do Rio Jordão,
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, é
o lugar onde João Batista batizou Jesus. Posteriormente
incluiremos a visita ao MUSEU DO MAR MORTO, em um
impressionante complexo panorâmico, almoço incluído. Chegada ao nosso hotel no MAR MORTO, não deixe
de se banhar no mar mais salgado e de menor altitude
da Terra. Jantar incluído e alojamento.
05 QUA. Mar Morto- Caverna de Ló- Dana – Shobak Petra.Emocionante etapa pelo interior da Jordânia. Nossa
estrada segue o Mar Morto. Conheceremos a CAVERNA
DE LÓ, descoberta em 1991, com sua antiga igreja
bizantina do século VI. Posteriormente subiremos as
montanhas. DANA, pequeno vilarejo pitoresco de

casas de pedra sobre uma imensa falésia. Almoço
incluído. Continuaremos pela rota do rei rumo a
SHOUBAK, onde poderemos fotografar (apenas exterior) o grande castelo dos cruzados. Continuaremos
para WADI MUSA (localidade criada ao redor de Petra),
conheceremos o MANANCIAL DE MOISÉS, onde supostamente Moisés golpeou a rocha com sua vara e a
água jorrou e o Museu de Petra, uma excelente mostra
que nos permite entender a história dos Nabateus e
conhecer magníficas peças encontradas na região.
Jantar e alojamento. Os viajantes que desejarem
podem ir a um antigo banho turco ou conhecer o espetáculo de luz e som em Petra.
06 QUI. Petra- Wadi Rum.Hoje teremos o dia mais emocionante da viagem: logo
cedo visitaremos o impressionante recinto arqueológico de PETRA – o acesso é feito através de um estreito
cânion – onde descobriremos os templos e túmulos
escavados nas falésias nesta cidade fundada 300
anos antes de Cristo. Depois do almoço (incluído) sairemos rumo ao impressionante deserto de WADI RUM,
no centro de visitantes tomaremos veículos 4x4 para
descobrir algumas das paisagens mas impactantes,
pararemos no vilarejo de Rum onde conheceremos as
ruínas do templo Nabateu. Faremos um passeio de
camelo de aproximadamente 45 minutos pelo deserto.
Também conheceremos o Cânion Khazali, neste espetacular lugar veremos as gravuras que nos mostram a
origem da língua árabe. Jantar incluído e alojamento
em um acampamento do deserto.
07 SEX. Wadi Rum- Aqaba.Depois do café da manhã sairemos a AQABA, a segunda cidade jordana. Trata-se de uma cidade moderna,
comercial e portuária. Tarde livre para desfrutar do
hotel-resort e das águas quentes do mar Vermelho!
08 SAB. Aqaba- Amã.Depois do café da manhã pegaremos “a estrada do
deserto” rumo o aeroporto de AMÃ Fim dos nossos
serviços. Verifique a hora de seu voo para saber se vai
precisar de uma noite adicional. Translado de saída
para o aeroporto não incluído; nosso guia lhe irá
assessorar sobre o melhor transporte público para seu
deslocamento.
Nota: Dependendo do número de viajantes, o trajeto de
Aqaba ao aeroporto de Amã poderá ser realizado de
ônibus do serviço regular VIP.

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
NIBILID
PO

NLINE

DESDE

2463 $-DÍAS 13

DATAS DE SAÍDA
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22
01, 08, 15, 22, 29

PREÇOS POR PESSOA
ID: 19361

DBL

$
T.Alt
T. Med $
T.Baixa $

2553

INDIV
3526

2521

3494

2463

3436

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem na parte
final do folheto e na sua página web “Minha
Viagem”.

Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues espanhol/inglês. De acordo com número total de viajantes
inscritos será realizado em um ou dois idiomas (sempre em
espanhol, em ocasiões também em inglês).

NÓRDICA

No Israel e Jordânia cada país aplica uma taxa de entrada e
saída que o passageiro deverá pagar diretamente à chegada
/ saída do país e que não estão incluídas no preço do pacote.
Teremos que trocar de ônibus e de guia na fronteira por imposição legal. Os guias não podem acompanhar os grupos nos
trâmites fronteiriços, não obstante, darão o maior número de
informações possível sobre os requisitos a realizar. As demoras ao atravessar as fronteiras podem durar várias horas.

MEDITERRÂNEO

NOTA IMPORTANTE
Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir
o passaporte do passageiro no momento da venda.

ATLÂNTICO

O PREÇO INCLUI

MAIS DE 15 DIAS

183

ATÉ 15 DIAS

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus guia
falando espanhol, seguro básico de viagem e café da
manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada.
• Excursão: Monte do Precipicio, Monte Tabor e Caná de
Galiléia em Nazaré, Belem em Jerusalém, 4X4 pelo deserto e passeio de camelo em Wadi Rum.
• Barco: Travessia de Barco em Mar de Galiléia.
• Visita Panorâmica em: Nazaré, Jerusalém.
• Entradas: Igreja de São Pedro em Yaffo em Tel Aviv, Sítio
arqeológico em Cesareia, Fortaleza dos Cruzados em São
João de Acre, Igreja da Anunciação, carpintaria de São
Jose é a Fonte da Virgem em Nazaré, Igreja Monte das
Bem-Aventuraças, Tabgha, Casa de São Pedro e ruínas da
antiga Sinagoga em Capernaum, Vale do Rio Jordão,
Santuário do Libro, Museu do Holocausto em Jerusalem;
Igreja da Natividade em Belem, Igreja do Santo Sepulcro,
Túmulo do Rei David, Cenáculo, Abadía da Dormicão em
Jerusalem, Castelo e Igreja de São Sergio em Ajlun; Sítio
Arqueológico em Gerasa;, Castelo de Qasr Kharana e
Castelo de Qusayr Amra em Castelos do Deserto; , Igreja
São Jorge e Parque Arqueológico em Madaba, Sítio
Arqueológico em Betania, Museu do Mar Morto e Complexo
Panorâmico em Mar Morto, Fonte de Moises e Museu de
Petra, Sítio Arqueológico em Petra, Centro de Visitantes,
4X4 pelo deserto e passeio de camelo em Wadi Rum.
• 10 Almoços ou Jantares em: Nazaré, Nazaré, Ajlun,
Madaba, Complexo Panorâmico,
• Mar Morto, Dana, Petra, Petra, Wadi Rum

CENTRAL

13 SAB. Aqaba- Amã.Depois do café da manhã pegaremos “a estrada do
deserto” rumo o aeroporto de AMÃ Chegada e Fim
dos nossos serviços. Verifique a hora de seu voo
para saber se vai precisar de uma noite adicional.
Translado de saída para o aeroporto não incluído;
nosso guia lhe irá assessorar sobre o melhor transporte público para seu deslocamento.
Nota: Dependendo do número de viajantes, o trajeto de Aqaba ao aeroporto de Amã poderá ser realizado de ônibus do serviço regular VIP.

1 Wadi Rum

aqaba 1

PENINSULA IBÉRICA

07 DOM. Jerusalém - Ajlun – Jerash – Amã.Café da manhã. Sairemos cedo rumo à fronteira de
Israel com a Jordânia. Chegada à Ponte Sheik
Hussein onde faremos os trâmites fronteiriços e de
visto. Bem-vindos à Jordânia! Conheceremos a
FORTALEZA DE AJLUN, potente castelo do século
XII. Nesta região sempre conviveram muçulmanos e
cristãos ortodoxos, visitaremos a antiga IGREJA DE
SÃO SÉRGIO. Oramos todos pela paz? Almoço incluído. Continuaremos para JERASH, e visitaremos seu
impressionante recinto arqueológico romano.
Seguiremos para AMÃ. Chegada e alojamento.
NOTA: Para chegar à fronteira de Sheik Hussein é
necessário tomar um ônibus especialmente destinado para tal. O custo aproximado da viagem de ônibus

12 SEX. Wadi Rum- Aqaba.Depois do café da manhã sairemos a AQABA, a
segunda cidade jordana. Trata-se de uma cidade
moderna, comercial e portuária. Tarde livre para
desfrutar do hotel-resort e das águas quentes do
mar Vermelho!

1 Petra

ECONÔMICA

06 SAB. Jerusalém.Café da manhã. Saída para a Cidade Antiga ou
Velha, visitaremos o Muro das Lamentações. A
seguir iremos a pé pela Via Dolorosa para chegar ao
Gólgota, lugar da crucificação de Jesus Cristo, e ao
Santo Sepulcro. Visita ao Monte Sião onde se encontram o Túmulo do Rei David, o Cenáculo (lugar do
última ceia “A Eucaristia” e “Pentecostes”) e a
Abadia da Dormição – Assunção de Maria.
Seguiremos para o Monte das Oliveiras, para apreciar a magnífica vista da cidade. Finalmente visitaremos o Jardim de Getsêmani e a Basílica da
Agonia. Alojamento.

11 QUI. Petra- Wadi Rum.Hoje teremos o dia mais emocionante da viagem:
logo cedo visitaremos o impressionante recinto
arqueológico de PETRA – o acesso é feito através de
um estreito cânion – onde descobriremos os templos
e túmulos escavados nas falésias nesta cidade fundada 300 anos antes de Cristo. Depois do almoço
(incluído) sairemos rumo ao impressionante deserto
de WADI RUM, no centro de visitantes tomaremos
veículos 4x4 para descobrir algumas das paisagens
mas impactantes, pararemos no vilarejo de Rum
onde conheceremos as ruínas do templo Nabateu.
Faremos um passeio de camelo de aproximadamente 45 minutos pelo deserto. Também conheceremos o
Cânion Khazali, neste espetacular lugar veremos as
gravuras que nos mostram a origem da língua árabe.
Jantar incluído e alojamento em um acampamento
do deserto.

1 Mar Morto

MAIS INCLUÍDO

05 SEX. Jerusalém - Belem - Jerusalém.Café da manhã. Saida para conhecer a Cidade Nova
de Jerusalém. Conheceremos o Santuário do Livro
no Museu de Israel, onde estão expostos os manuscritos do Mar Morto e a maquete que representa a
cidade de Jerusalém nos tempos de Jesus Cristo.
Visita do barrio da Ein Karen, pitoresco bairro ns
arredores da cidade para visitar o Santuário de São
João Batista. Também conheceremos Yad Vashem,
Museu e Memorial do Holocausto. À tarde viajaremos para BELÉM, situada detrás do muro construído
nos últimos anos para separar as duas comunidades.
Com um guia palestino conheceremos a Igreja da
Natividade, a Gruta do Presépio. Retorno a
Jerusalém e alojamento.

10 QUA. Mar Morto- Caverna de Ló- Dana –
Shobak - Petra.Emocionante etapa pelo interior da Jordânia. Nossa
estrada segue o Mar Morto. Conheceremos a
CAVERNA DE LÓ, descoberta em 1991, com sua antiga igreja bizantina do século VI. Posteriormente
subiremos as montanhas. DANA, pequeno vilarejo
pitoresco de casas de pedra sobre uma imensa falésia. Almoço incluído. Continuaremos pela rota do
rei rumo a SHOUBAK, onde poderemos fotografar
(apenas exterior) o grande castelo dos cruzados.
Continuaremos para WADI MUSA (localidade criada
ao redor de Petra), conheceremos o MANANCIAL DE
MOISÉS, onde supostamente Moisés golpeou a
rocha com sua vara e a água jorrou e o Museu de
Petra, uma excelente mostra que nos permite
entender a história dos Nabateus e conhecer magníficas peças encontradas na região. Jantar e alojamento. Os viajantes que desejarem podem ir a um
antigo banho turco ou conhecer o espetáculo de luz
e som em Petra.

3
JERUSALÉM

ORIENTE MEDIO

04 QUI. Nazaré - Monta das Bem-Aventuranças Tabgha - Cafarnaum - Río Jordão Jerusalém.Café da manhã. Começaremos o dia com uma travessia de barco pelo Mar da Galileia. Mais tarde
visitaremos o Monte das Bem-Aventuranças onde
aconteceu “O Sermão da Montanha”, TABGHA, lugar
da multiplicação dos pães e dos peixes, e
CAFARNAUM, onde se encontra a Casa de São Pedro
e as ruínas da antiga Sinagoga. À tarde continuaremos rumo a Jerusalém, pelo Vale do Rio Jordão,
beirando o oásis de Jericó, onde poderemos desfrutar de longe da vista do Monte da Tentação e do Mar
Morto. Subiremos pelo deserto da Judeia e entraremos em Jerusalém, cidade mensageira de paz, berço
das três grandes religiões monoteístas. Chegada a
JERUSALEM. Alojamento.

09 TER. Amã- Betania – Complexo PanorâmicoMar Morto.Sairemos rumo a BETÂNIA, às margens do Rio Jordão,
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO,
é o lugar onde João Batista batizou Jesus.
Posteriormente incluiremos a visita ao MUSEU DO
MAR MORTO, em um impressionante complexo panorâmico, almoço incluído. Chegada ao nosso hotel no
MAR MORTO, não deixe de se banhar no mar mais
salgado e de menor altitude da Terra. Jantar incluído e alojamento.

Tel Aviv

O

03 QUA. Nazaré - Monte do Precipicio - Monte
Tabor - Cana de Galilea - Nazaré.Café da manhã. Em Nazaré visitaremos a Igreja da
Anunciação, a Carpintaria de São José e a Fonte da
Virgem Maria. Continuamos para o Monte do
Precipicio, onde podemos admirar uma bela vista
panorâmica de Nazaré e seus arredores, Depois,
visitaremos o MONTE TABOR onde ocorreu, diante
de Moisés e Elias, a transfiguração de Jesus Cristo.
Conheceremos Canaã de Galileia onde ocorreu o
primeiro milagre de Jesus. Retorno a Nazaré. Jantar
incluido. Alojamento.

08 SEG. Amã –Castelos do Deserto- MadabaMonte Nebo- Amã.Sairemos rumo aos CASTELOS DO DESERTO, construídos entre os séculos VII e VIII. Conheceremos
QASR KHARANA, com sua imponente estrutura de
paredes grossas e QUSAYR AMRA, declarado
Patrimônio da Humanidade, merecem destaque os
afrescos de suas paredes. Posteriormente viajaremos para MADABA, almoço incluído. Conheceremos
o Parque Arqueológico de Madaba, atravessado por
uma antiga calçada romana e a Igreja de São Jorge,
com seu fantástico mosaico do século VI que representa o mapa mais antigo conhecido da Terra Santa.
Continuaremos rumo ao MONTE NEBO, lugar onde
Moisés parou para contemplar a terra prometida.
Retorno a Amã. Chegada e tempo livre.-

2 AMÃ
1

ADE

02 TER. Tel Aviv- Cesareia - Haifa - So João de
Acre -Nazaré.Café da manhã. Saída da cidade de Tel Aviv beirando o Mar Mediterrâneo até chegar a Jaffa (Yafo, em
hebraico, Yafa, em árabe), antigo porto de Israel,
hoje bairro de artistas. Visita à Igreja de São Pedro.
Continuação pela costa rumo a CESAREIA Marítima,
antiga capital Romana, onde visitaremos seu
Teatro, a Muralha da Fortaleza dos Cruzados e o
Aqueduto Romano. Seguiremos nossa viagem para
a cidade de HAIFA, subiremos ao Monte Carmelo,
onde se encontra a Caverna do Profeta Elias e contemplaremos o Templo Bahai e seus Jardins Persas,
e desfrutaremos de uma vista panorâmica da cidade e do porto. Continuaremos rumo a São João de
Acre (Akko), capital dos Cruzados, visitando as fortalezas medievais. Chegada a NazaréH. Jantar
incluído. Alojamento.

é de $3 por pessoa que devem ser pagos diretamente
pelos próprios passageiros.
TAXAS: Cada país aplica uma taxa de entrada e
saída que o passageiro deverá pagar diretamente no
destino. De forma orientativa, estas são as tarifas
das taxas/vistos (preços sujeitos a modificação sem
prévio aviso) que podem ser aplicadas: Israel: $32
(Taxa de saída rumo à Jordânia); Jordânia: 40 dinares/$ 60 (visto fronteira Sheik Hussein).

ASIA E OCEANIA

01 SEG. Tel Aviv.Chegada ao aeroporto, assistência e translado ao
hotel. Alojamento.

2 Nazaré

Cesarea

DIS

Israel e Jordânia Novidade

ESPANHOL

Haifa

AMÉRICA

GUIA FALANDO EM

AMÉRICA

BEIRUTE 5

NIBILID
PO

ADE

DIS

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

ASIA E OCEANIA

O

NLINE

Líbano
Libano e Jordânia

ORIENTE MEDIO

3 AMÃ

(OPÇ. 1) Líbano
01 SEG. Beirute.Bem-vindos ao Líbano! Chegada a BEIRUTEE. Sua localização estratégica, rodeada por mar e montanha, e sua
rica história, com mais de cinco mil anos, tornam esta
cidade um lugar inesquecível para quem a visitar.
Assistência no aeroporto e translado ao hotel. Alojamento.

1 Mar Morto

MAIS INCLUÍDO
ECONÔMICA
PENINSULA IBÉRICA
ATLÂNTICO
MEDITERRÂNEO
NÓRDICA
CENTRAL
ATÉ 15 DIAS

ESPANHOL

Novidade

OPÇÃO 1

02 TER. Beirute – Valle de la Bekaa – Anjar – Baalbek –
Beirute.Café da manhã e saída de Beirute para o VALE DO
BEKAA, rumo ao vilarejo de ANJAR. Visita às ruínas
arquitetônicas da época dos Omeias e dos califas.
Continuaremos para BAALBEK. Visita às impressionantes e monumentais ruínas romanas: Templo de Júpiter,
Templo de Vênus, Templo de Baco. Monumentais por sua
grandiosidade e por seu maravilhoso estado de conservação. Após a visita, seguiremos para Beirute. Chegada.
Jantar incluído e alojamento no hotel.

1 Petra
1 Wadi Rum
1 aqaba

MAIS DE 15 DIAS

GUIA FALANDO EM

DESDE 1413 $-DÍAS 6/13
DATAS DE SAÍDA
OPÇÃO 1
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

OPÇÃO 2

06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22
01, 08, 15, 22, 29

06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25*
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03*, 10*, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28*
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22
01, 08, 15, 22

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem na parte
final do folheto e na sua página web “Minha Viagem”.

PREÇOS POR PESSOA
OPÇÃO 1
ID: 19429

T.Alt
T. Med
T.Baixa

DBL
$
$
$

1669
1518
1413

$
$
$
$

3034
2976
2929
3127

OPÇÃO 2
ID: 19430

T.Alt
T. Med
T.Baixa
T.Extra*

DBL

INDIV
2213
1955
1716

INDIV
3902
3844
3663
5165

TPL
1669
1518
1413

TPL
3034
2976
2929
3127

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus
guia falando espanhol, seguro básico de viagem e
café da manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada. Inclui traslado de saída
• Excursão: Vale Do Bekaa, Anjar e Baalbeck em
Beirute, Harissa, Trípoli e Byblos em Beirute, Tiro e
Sidón em Beirute, Região do Chouf, Deir Kamal e
Beiteddin em Beirute.
• Visita Panorâmica em: Beirute.
• Entradas: Ruinas Romanas de Anjar, ruinas
Romanas em Baalbek, Igreja de Nossa Senhora do
Líbano em Harissa, Recinto arqueológico do Tiro,
Castelo do Sidon, Museu Nacional em Beirute.
• 04 Almoços ou Jantares Incluidos em: Beirute,
Beirute, Beirute, Beirute.
• (SERVIÇOS ADICIONAIS OPÇ. 2)
• Inclui traslado de chegada
• Excursão: 4X4 pelo deserto e passeio de camelo em
Wadi Rum.
• Entradas: Castelo e Igreja São Sergio em Ajlum;
Castelo de Qasr Kharana e Castelo de Qusayr Amra
em Castelos do Deserto; Igreja São Jorge e Parque
Arqueológico em Madaba, Sítio Arqueológico em
Betania, Museu do Mar Morto e Complexo
Panorâmico em Mar Morto, Fonte de Moises e Museu
de Petra, Sítio Arqueológico em Petra, Centro de
Visitantes, 4X4 pelo deserto e passeio de camelo em
Wadi Rum.
• 08 Almoços ou Jantares Incluidos em: Ajlun,
Madaba, Complexo Panorâmico, Mar Morto, Dana,
Petra, Petra, Wadi Rum
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03 QUA. Beirute – Harissa – Trípoli – Byblos – Beirute.Café da manhã. Durante o trajeto visitaremos HARISSA,
onde no cume da montanha fica a igreja de Nossa
Senhora do Líbano. Utilizaremos o teleférico para subir
desfrutando de uma bela vista panorâmica da baía de
Jounieh. Posteriormente, iremos para TRÍPOLI, a segunda cidade do Líbano e uma das mais antigas do Oriente
Médio onde se alia o antigo e o moderno. Arquitetura
medieval, souks, mesquitas e um castelo da época dos
cruzados. Finalizada a visita, à tarde, continuaremos
rumo a BYBLOS, que segundo dizem é uma das cidades
habitadas mais antigas do mundo. Hoje é um pequeno
vilarejo às margens do mar Mediterrâneo, com um
pequeno porto pesqueiro e que ainda mantém em pé sua
cidadela e seu castelo da época dos cruzados. Finalizada
a visita, retorno a Beirute. Jantar incluído e alojamento
no hotel.
04 QUI. Beirute – Tiro – Sidón – Beirute.Café da manhã e saída rumo ao sul do Líbano para visitar duas das cidades mais representativas da região, só
com pronunciar seus nomes já somos transportados
muitos séculos atrás. TIRO, declarada Patrimônio da
Humanidade pela UNESCO em 1979, possui uma das ruinas arqueológicas mais fascinantes da época dos romanos, mas também de fenícios, gregos e bizantinos. Após a
visita, continuaremos rumo a SIDON (Saïda) para visitar
seu castelo, a parte antiga da cidade, a zona dos pescadores, o souk etc.…Finalizada a visita, retorno a Beirute.
Jantar incluído e alojamento no hotel.
05 SEX. Beirute – Região do Chouf – Deir Kamal –
Beiteddine – Beirute.Café da manhã e saída para a região do Chouf, Monte
Líbano, área montanhosa e verde devido à sua vegetação. Cruzaremos toda a área até chegarmos a DEIR
KAMAL, pequena cidade, capital da zona do Monte
Líbano, com construções feitas de pedra e ruas estreitas
que nos recordam a época feudal e uma das mesquitas
mais antigas do Líbano, com seu minarete octogonal.
Posteriormente, continuaremos rumo a BEITEDDINE.
Visita ao Palácio, completamente integrado à paisagem
natural da região. Após a visita, retorno a BEIRUTEE.
Visita ao centro da cidade e ao Museu Nacional. Retorno
ao hotel. Jantar incluído. Alojamento.
06 SAB. Beirute.Café da manhã. Traslado ao aeroporto e fim dos nossos
serviços
OPÇÃO 2: Libano e Jordânia
días 1 a 5 como en la OPÇÃO 1
06 SAB. BEIRUTE – Amã.Café da manhã. Translado ao aeroporto para tomar o
voo ( incluido) a Amã. Bem-vindo à Jordânia. Translado
ao hotel e alojamento.
07 DOM. Amã - Ajlun – Jerash – Amã.Café da manhã. Viajaremos rumo ao norte da Jordânia,
entre montanhas conheceremos a FORTALEZA DE
AJLUN, potente castelo do século XII. Nesta região sempre conviveram muçulmanos e cristãos ortodoxos, visitaremos a antiga IGREJA DE SÃO SÉRGIO. Oramos todos
pela paz? Almoço incluído. Continuaremos rumo a
JERASH e visitaremos seu impressionante recinto arqueológico romano. Retorno a AMÃ. Chegada e alojamento.
08 SEG. Amã – Castelos do Deserto- Madaba- Monte
Nebo- Amã.Sairemos rumo aos CASTELOS DO DESERTO, construídos
entre os séculos VII e VIII. Conheceremos QASR KHARANA,
com sua imponente estrutura de paredes grossas e
QUSAYR AMRA, declarado Patrimônio da Humanidade,

OPÇÃO 2

merecem destaque os afrescos de suas paredes.
Posteriormente viajaremos para MADABA, almoço incluído. Conheceremos o Parque Arqueológico de Madaba,
atravessado por uma antiga calçada romana e a Igreja
de São Jorge, com seu fantástico mosaico do século VI
que representa o mapa mais antigo conhecido da Terra
Santa. Continuaremos rumo ao MONTE NEBO, lugar
onde Moisés parou para contemplar a terra prometida.
Retorno a Amã. Chegada e tempo livre.09 TER. Amã- Betania – Complexo Panorâmico- Mar
Morto.Sairemos rumo a BETÂNIA, às margens do Rio Jordão,
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, é o
lugar onde João Batista batizou Jesus. Posteriormente
incluiremos a visita ao MUSEU DO MAR MORTO, em um
impressionante complexo panorâmico, almoço incluído.
Chegada ao nosso hotel no MAR MORTO, não deixe de se
banhar no mar mais salgado e de menor altitude da
Terra. Jantar incluído e alojamento.
10 QUA. Mar Morto- Caverna de Ló- Dana – Shobak Petra.Emocionante etapa pelo interior da Jordânia. Nossa
estrada segue o Mar Morto. Conheceremos a CAVERNA
DE LÓ, descoberta em 1991, com sua antiga igreja bizantina do século VI. Posteriormente subiremos as montanhas. DANA, pequeno vilarejo pitoresco de casas de
pedra sobre uma imensa falésia. Almoço incluído.
Continuaremos pela rota do rei rumo a SHOUBAK, onde
poderemos fotografar (apenas exterior) o grande castelo
dos cruzados. Continuaremos para WADI MUSA (localidade criada ao redor de Petra), conheceremos o
MANANCIAL DE MOISÉS, onde supostamente Moisés
golpeou a rocha com sua vara e a água jorrou e o Museu
de Petra, uma excelente mostra que nos permite entender a história dos Nabateus e conhecer magníficas peças
encontradas na região. Jantar e alojamento. Os viajantes que desejarem podem ir a um antigo banho turco ou
conhecer o espetáculo de luz e som em Petra.
11 QUI. Petra- Wadi Rum.Hoje teremos o dia mais emocionante da viagem: logo
cedo visitaremos o impressionante recinto arqueológico
de PETRA – o acesso é feito através de um estreito cânion
– onde descobriremos os templos e túmulos escavados
nas falésias nesta cidade fundada 300 anos antes de
Cristo. Depois do almoço (incluído) sairemos rumo ao
impressionante deserto de WADI RUM, no centro de visitantes tomaremos veículos 4x4 para descobrir algumas
das paisagens mas impactantes, pararemos no vilarejo de
Rum onde conheceremos as ruínas do templo Nabateu.
Faremos um passeio de camelo de aproximadamente 45
minutos pelo deserto. Também conheceremos o Cânion
Khazali, neste espetacular lugar veremos as gravuras que
nos mostram a origem da língua árabe. Jantar incluído e
alojamento em um acampamento do deserto.
12 SEX. Wadi Rum- Aqaba.Depois do café da manhã sairemos a AQABA, a segunda
cidade jordana. Trata-se de uma cidade moderna,
comercial e portuária. Tarde livre para desfrutar do
hotel-resort e das águas quentes do mar Vermelho!
13 SAB. Aqaba- Amã.Depois do café da manhã pegaremos “a estrada do deserto” rumo o aeroporto de AMÃ Fim dos nossos serviços.
Verifique a hora de seu voo para saber se vai precisar de
uma noite adicional. Translado de saída para o aeroporto
não incluído; nosso guia lhe irá assessorar sobre o melhor
transporte público para seu deslocamento.
Nota: Dependendo do número de viajantes, o trajeto de
Aqaba ao aeroporto de Amã poderá ser realizado de ônibus do serviço regular VIP.

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário
incluir o passaporte do passageiro no momento da
venda.
Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues espanhol/inglês. De acordo com número total de viajantes
inscritos será realizado em um ou dois idiomas (sempre
em espanhol, em ocasiões também em inglês).
A entrada em Líbano pode ser recusada pelas autoridades caso seu passaporte tenha carimbo de entrada ou
saída de Israel.

NOTAS IMPORTANTES

Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues
espanhol/inglês. De acordo com número total de
viajantes inscritos será realizado em um ou dois
idiomas (sempre em espanhol, em ocasiões também em inglês).

DIS

PREÇOS POR PESSOA
ID: 19419
$
T.Alt

DBL
445

INDIV
734

TPL
435

T.Baixa

367

612

357

$

HOTÉIS PREVISTOS
O Cairo: Hotel Le Meridien Pyramids (*****), Hotel
Grand Nile Tower o similar (*****)

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus
guia falando portugues, seguro básico de viagem e
café da manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada. Inclui traslado de saída
• Excursão: Sítio arqueológico das Pirâmides, Menfis e
Saqara em Cairo.
• Entradas: Sítio arqueológico das Pirâmides, Memphis
e necrópole de Saqqara em Cairo, Museu Egípcio,
Cidadela de Saladino e a Mesquita do Alabastro,
Bairro Copto em Cairo.
• 02 Almoços ou Jantares Incluidos em: Cairo, Cairo.

PORTUGUÊS

Luxor

DIS

05 SEX. Aswan- O Cairo.Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o
avião com destino ao Cairo (aéreo incluído). Chegada
ao aeroporto do CAIRO e traslado ao hotel da categoria
escolhida. À noite, visita ao espetáculo de Luz e Som
nas Pirâmides de Giza.
06 SAB. Cairo.Café da manhã. Traslado ao aeroporto do Cairo e fim
dos nossos serviços

HOTÉIS PREVISTOS
Barco Nilo: Princess Sarah (*****), Concerto
(*****)¸Radamis II (*****),Mirage (*****) ; Sarah II (*****)
o similar; O Cairo: Hotel Le Meridien Pyramids (*****),
Hotel Grand Nile Tower (*****) o similar

DESDE 963$-DÍAS 6
DATAS DE SAÍDA
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:

06*, 13*, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28

Out.20:
05, 12, 19, 26
Nov.20: 02, 09, 16, 23, 30
Dez.20:
07, 14, 21*, 28*
Jan.21:
04, 11, 18, 25
Fev.21:
01, 08, 15, 22
Mar.21: 01, 08, 15, 22*, 29*

PREÇOS POR PESSOA
ID: 19420
T.Alt
T.Med
T.Baixa
T.Extra*

$
$
$
$

DBL
1106
1043
963
1309

INDIV
1523
1421
1293
1846

TPL
1090
1028
947
1293

O PREÇO INCLUI
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MAIS DE 15 DIAS

LUXOR
FOTOGRAFÍA DE: bmfer29

ATÉ 15 DIAS

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário
incluir o passaporte do passageiro no momento da
venda.
Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues
espanhol/inglês. De acordo com número total de viajantes inscritos será realizado em um ou dois idiomas
(sempre em espanhol, em ocasiões também em inglês).
Nos circuitos do Egito que incluem Cruzeiro, a gorjeta
aproximada será de 40 USD por pessoa e deve ser
paga no decorrer do cruzeiro. Este valor é de caráter
obrigatório e varia em função da duração do cruzeiro.
Os trechos aéreos internos incluídos em nosso circuito
têm uma limitação de bagagem de 23 kg /pessoa.

CENTRAL

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus
guia falando português, seguro básico de viagem e
café da manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada. Inclui traslado de saída
• Excursão: Vale dos Reis, Colossos do Memnon em
Luxor, Espetáculo de Luz e Som nas Pirâmides de Giza
em Cairo.
• Barco: Típico barco de vela falucca e danças típicas
beduinas em Aswan.
• Entradas: Templos de Luxor e Karnak em Luxor,
Necrópolis de Thebas, Vale dos Reis, Colossos do
Memnon, Templo da Rainha Hatshepsut, Medinet Habu
em Luxor, Templo de Horus em Edfu, Templo de Kom
Ombo em Kom Ombo, Canteiro de Granito Vermelho,
Obelisco Inacabado, Represa de Assuã em Aswan.
• Voos incluidos: Cairo - Luxor, Aswan - Cairo en classe
econômica e traslados de/ para o aeroporto
• 08 Almoços ou Jantares incluidos em: Luxor, Luxor,
Luxor, Esna, Kom Ombo, Aswan, Aswan, Aswan.

NÓRDICA

04 QUI. Aswan.Chegada a ASWAN. Café da manhã. Visita opcional a
Abu Simbel (visita não incluída neste programa), situada a duzentos e oitenta quilômetros de Aswam e visita
aos templos talhados no despenhadeiro ocidental do
deserto, por Ramsés II, no século XII antes de Cristo,
com estátuas de 20 metros de altura, dedicado ao deus
Amon Ra, e o Templo de Nefertari, dedicado à deusa
Hathor. Visita incluída o Canteiro de Granito Vermelho,

onde se encontra o famoso Obelisco Inacabado e a
represa de Aswan, uma das maiores do mundo, que
forma o lago Nasser cuja extensão supera os 500 km. À
tarde, passeio em “faluca”, típicos barcos de vela da
região, até a ilha de Kitchener onde está o Jardim
Botânico. Ao cair da tarde, pode ser apreciado um
espetáculo de danças típicas beduínas, com música
folclórica e festa de despedida. Pensão completa a
bordo.

MEDITERRÂNEO

03 QUA. Esna- Edfu- Kom Ombo - Aswan.Chegada a EDFU e visita ao Templo de Horus (Deus
representado por um falcão). No passado foi coberto
parcialmente pelo limo durante as inundações periódicas do Nilo. Uma vez finalizados os trabalhos de resgate e restauração, o que vemos é um dos templos mais
belos da época ptolomaica, em excepcional estado de
conservação. Navegação a KOM OMBO. Visita ao
Templo de Kom Ombo, único templo dedicado a dois
deuses, Sobek e Haroesis, que possui um Nilômetro
(antigo sistema de medição do nível do rio Nilo) e um
crocodilo mumificado. À noite, festa das chilabas, traje
típico do lugar (nos mercados locais é possível adquirir
as chilabas por um módico preço). Hospedagem a
bordo. Navegação a ASWAN. Pensão completa a bordo.

2 Aswan

NLINE

ATLÂNTICO

02 TER. Luxor - Esna.Hoje poderão admirar a Necrópolis de Tebas, visitando
o famoso VALE DOS REIS onde estão escondidos os
túmulos dos principais faraós. Entre estes túmulos,
compostos por várias salas e corredores que conduzem
às correspondentes câmaras mortuárias, estão localizadas entre outras, as de Ramsés III, Seti I e Amenhotep
II. Também serão visitados os Colossos do Memnon,
duas impressionantes estátuas de Amenofis II além do
Templo da Rainha Hatsepsut (Deir el Bahari) e o Templo
de Medinet Habu. Neste dia poderemos desfrutar da
bela paisagem das margens do Nilo. Haverá diferentes
atividades de barco e, à noite, música e diversão na
discoteca. Navegação a ESNA. Pensão completa a
bordo.

esna 1

NIBILID
PO

O

01 SEG. O Cairo - Luxor.Café da manhã. Traslado do hotel ao aeroporto, para
sair em voo de linha regular (aéreo incluído) com destino a LUXOR. Chegada e traslado ao barco, trâmites de
embarque e acomodação. Pensão completa a bordo.
Começarão visitando os templos de Luxor e Karnark,
impressionante conjunto de Templos. Alojamento a
bordo

1

ADE

Extensão Cruzeiro pelo Nilo

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

PENINSULA IBÉRICA

1 El Cairo

GUIA FALANDO EM

ECONÔMICA

Nos circuitos do Egito que incluem Cruzeiro, a gorjeta aproximada será de 40 USD por pessoa e deve
ser paga no decorrer do cruzeiro. Este valor é de
caráter obrigatório e varia em função da duração
do cruzeiro. Os trechos aéreos internos incluídos
em nosso circuito têm uma limitação de bagagem
de 23 kg /pessoa.

DATAS DE SAÍDA
DIARIAMENTE
T. Baixa: de 17 de Abril a 20 de Dezembro de 2020 + de
04 de Janeiro a 17 de Março de 2021
T. Alta: de 01 a 16 de Abril de 2020+ de 21 de Dezembro
de 2020 a 03 de Janeiro de 2021 + de 18 a 31 de Março
de 2021

MAIS INCLUÍDO

Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir o passaporte do passageiro no momento
da venda.

DESDE 367$-DÍAS 4

ORIENTE MEDIO

DÍA 03. O Cairo.Café da manhã. Visita nesta vibrante cidade, a maior da
África, com 16 milhões de habitantes. Visitaremos o
Museu Egípcio, que alberga uma das mostras arqueológicas mais importantes do mundo. Continuamos para
conhecer a Cidadela de Saladino e a Mesquita do
Alabastro. Almoço incluído em um restaurante local.
Visita ao bairro Copto que na atualidade é um dos cen-

DÍA 04. O Cairo.Café da manhã. Tempo livre até ahora do traslado ao
aeroporto do Cairo, para embracar em seu voo. Fim dos
nossos serviços.

NIBILID
PO

NLINE

ASIA E OCEANIA

DÍA 02. O Cairo - Menfis - Sakkara – O Cairo.Café da manhã. Visita de dia completo que inclui as
famosas pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos
(entrada ao interior de alguma das pirâmides não incluída), bem como a impressionante Esfinge esculpida na
rocha. Almoço incluído. Saída de uns 25km ao Sul do
Cairo, onde se encontra Memphis, centro de culto do
Deus Ptah. Fundada nos tempos da dinastia I, sobreviveu ao longo de toda a historia egípcia faraônica e se
converteu em uma das maiores cidades da antiguidade.
Sua riqueza arquitetônica e cultural está representada
pelo colosso de Ramsés II, também cabe destacar a
esfinge de Alabastro. A oeste de Memphis se situa a
Grande Necrópole de Sakkara, uma das mais antigas
Necrópoles reais. Neste lugar se conservam os vestígios
dos principais períodos da historia antiga do Egito, destacando a pirâmide escalonada do Faraó Djoser.
Retorno ao hotel e alojamento.

tros de reunião dos egípcios e uma das regiões mais
antigas da cidade onde existem belas igrejas como a de
São Sérgio (lugar onde a Sagrada Família encontrou
refúgio em sua fuga para o Egito), a sinagoga de Ibn Ezra
e a maravilhosa Igreja Suspensa. Teremos a oportunidade de conhecer melhor a vida cairota fazendo um passeio pelo bairro das Mesquitas e desfrutaremos da vida
de seus mercados percorrendo o mais conhecido, Khan
El-Khalili. Retorno ao hotel e alojamento.

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
O

DIA 01. O Cairo.Chegada ao aeroporto do Cairo, onde a nossa equipe
estará à sua espera para levá-lo ao hotel. Tempo livre
na capital do Egito, a maior cidade da África.
Hospedagem.

El Cairo

3

ADE

O Cairo com Memphis e Sakkara

PORTUGUÊS

AMÉRICA

GUIA FALANDO EM

Jerusalém
Jerusalém e Jordânia Inesquecível
OPÇÃO 1

AMÃ

JERUSALÉM

ASIA E OCEANIA

3
1
Mar Morto

ORIENTE MEDIO
MAIS INCLUÍDO
ECONÔMICA
PENINSULA IBÉRICA
ATLÂNTICO

1

1
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DESDE

DATAS DE SAÍDA
OPÇ. 1)
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

2, 9, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
04, 11, 18, 25

(OPÇ. 2)
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
04, 11, 18, 25

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem na
parte final do folheto e na sua página web
“Minha Viagem”.

PREÇOS POR PESSOA
OPÇÃO 1
ID: 19366

T.Alt
T. Med
T.Baixa

DBL
$
$
$

1037
855
781

INDIV
1393
1211
1137

OPÇÃO 2: EXTENSIÓN CRUCERO NILO
ID: 19367
DBL INDIV

T.Alt
T. Med
T.Baixa

$
$
$

2000
1968
1910

2681
2649
2591

NÓRDICA

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em
ônibus guia falando espanhol, seguro básico
de viagem e café da manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada
• Excursão: Belem em Jerusalém.
• Visita Panorâmica em: Jerusalém.
• Entradas: Santuário do Libro, Museu do
Holocausto em Jerusalem; Igreja da
Natividade em Belem, Igreja do Santo
Sepulcro, Túmulo do Rei David, Cenáculo,
Abadía da Dormicão em Jerusalem.
(SERVIÇOS ADICIONAIS OPÇ. 2)
• Excursão: 4X4 pelo deserto e passeio de
camelo em Wadi Rum.
• Entradas: Castelo e Igreja de São Sergio em
Ajlun; Sítio Arqueológico em Gerasa; Castelo
de Qasr Kharana e Castelo de Qusayr Amra em
Castelos do Deserto; Igreja São Jorge e Parque
Arqueológico em Madaba, Sítio Arqueológico
em Betania, Museu do Mar Morto e Complexo
Panorâmico em Mar Morto, Fonte de Moises e
Museu de Petra, Sítio Arqueológico em Petra,
Centro de Visitantes, 4X4 pelo deserto e passeio de camelo em Wadi Rum.
• 08 Almoços ou Jantares incluidos em: Ajlun,
Madaba, Complexo Panorâmico, Mar Morto,
Dana, Petra, Petra, Wadi Rum
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1

(OPÇ. 1) JERUSALÉM
01 QUI. Jerusalém.Chegada ao aeroporto, assistência e translado ao hotel.
Alojamento.

impressionante complexo panorâmico, almoço incluído. Chegada ao nosso hotel no MAR MORTO, não deixe
de se banhar no mar mais salgado e de menor altitude
da Terra. Jantar incluído e alojamento.

02 SEX. Jerusalém - Belem - Jerusalém.Café da manhã. Saida para conhecer a Cidade Nova de
Jerusalém. Conheceremos o Santuário do Livro no
Museu de Israel, onde estão expostos os manuscritos do
Mar Morto e a maquete que representa a cidade de
Jerusalém nos tempos de Jesus Cristo. Visita do barrio
da Ein Karen, pitoresco bairro ns arredores da cidade
para visitar o Santuário de São João Batista. Também
conheceremos Yad Vashem, Museu e Memorial do
Holocausto. À tarde viajaremos para BELÉM, situada
detrás do muro construído nos últimos anos para separar as duas comunidades. Com um guia palestino
conheceremos a Igreja da Natividade, a Gruta do
Presépio. Retorno a Jerusalém e alojamento.

07 QUA. Mar Morto – Caverna de Ló- Dana – Shobak Petra.Emocionante etapa pelo interior da Jordânia. Nossa
estrada segue o Mar Morto. Conheceremos a CAVERNA
DE LÓ, descoberta em 1991, com sua antiga igreja bizantina do século VI. Posteriormente subiremos as montanhas. DANA, pequeno vilarejo pitoresco de casas de
pedra sobre uma imensa falésia. Almoço incluído.
Continuaremos pela rota do rei rumo a SHOUBAK, onde
poderemos fotografar (apenas exterior) o grande castelo dos cruzados. Continuaremos para WADI MUSA (localidade criada ao redor de Petra), conheceremos o
MANANCIAL DE MOISÉS, onde supostamente Moisés
golpeou a rocha com sua vara e a água jorrou e o Museu
de Petra, uma excelente mostra que nos permite entender a história dos Nabateus e conhecer magníficas
peças encontradas na região. Jantar e alojamento. Os
viajantes que desejarem podem ir a um antigo banho
turco ou conhecer o espetáculo de luz e som em Petra.

03 SAB. Jerusalém.Café da manhã. Saída para a Cidade Antiga ou Velha,
visitaremos o Muro das Lamentações. A seguir iremos a pé
pela Via Dolorosa para chegar ao Gólgota, lugar da crucificação de Jesus Cristo, e ao Santo Sepulcro. Visita ao
Monte Sião onde se encontram o Túmulo do Rei David, o
Cenáculo (lugar do última ceia “A Eucaristia” e
“Pentecostes”) e a Abadia da Dormição – Assunção de
Maria. Seguiremos para o Monte das Oliveiras, para apreciar a magnífica vista da cidade. Finalmente visitaremos
o Jardim de Getsêmani e a Basílica da Agonia. Alojamento.
04 DOM. Jerusalém.Após do café da manha, fim de nossos serviços.
OPÇÃO 2: JERUSALÉM E JORDÂNIA INESQUECÍVEL
Días 1-3 como en la OPÇÃO 1
04 DOM. Jerusalem - Ajlun – Jerash – Amã.Café da manhã. Sairemos cedo rumo à fronteira de Israel
com a Jordânia. Chegada à Ponte Sheik Hussein onde
faremos os trâmites fronteiriços e de visto. Bem-vindos à
Jordânia! Conheceremos a FORTALEZA DE AJLUN,
potente castelo do século XII. Nesta região sempre conviveram muçulmanos e cristãos ortodoxos, visitaremos a
antiga IGREJA DE SÃO SÉRGIO. Oramos todos pela paz?
Almoço incluído. Continuaremos para JERASH, e visitaremos seu impressionante recinto arqueológico romano.
Seguiremos para AMÃ. Chegada e alojamento.
NOTA: Para chegar à fronteira de Sheik Hussein é necessário tomar um ônibus especialmente destinado para tal.
O custo aproximado da viagem de ônibus é de $3 por
pessoa que devem ser pagos diretamente pelos próprios
passageiros.
TAXAS: Cada país aplica uma taxa de entrada e saída que o
passageiro deverá pagar diretamente no destino. De forma
orientativa, estas são as tarifas das taxas/vistos (preços
sujeitos a modificação sem prévio aviso) que podem ser
aplicadas: Israel: $32 (Taxa de saída rumo à Jordânia);
Jordânia: 40 dinares/$ 60 (visto fronteira Sheik Hussein).
05 SEG. Amã –Castelos do Deserto- Madaba- Monte
Nebo- Amã.Sairemos rumo aos CASTELOS DO DESERTO, construídos entre os séculos VII e VIII. Conheceremos QASR
KHARANA, com sua imponente estrutura de paredes
grossas e QUSAYR AMRA, declarado Patrimônio da
Humanidade, merecem destaque os afrescos de suas
paredes. Posteriormente viajaremos para MADABA,
almoço incluído. Conheceremos o Parque Arqueológico
de Madaba, atravessado por uma antiga calçada romana e a Igreja de São Jorge, com seu fantástico mosaico
do século VI que representa o mapa mais antigo conhecido da Terra Santa. Continuaremos rumo ao MONTE
NEBO, lugar onde Moisés parou para contemplar a terra
prometida. Retorno a Amã. Chegada e tempo livre.06 TER. Amã- Betania – Complexo Panorâmico- Mar
Morto.Sairemos rumo a BETÂNIA, às margens do Rio Jordão,
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, é
o lugar onde João Batista batizou Jesus. Posteriormente
incluiremos a visita ao MUSEU DO MAR MORTO, em um

08 QUI. Petra- Wadi Rum.Hoje teremos o dia mais emocionante da viagem: logo
cedo visitaremos o impressionante recinto arqueológico de PETRA – o acesso é feito através de um estreito
cânion – onde descobriremos os templos e túmulos
escavados nas falésias nesta cidade fundada 300 anos
antes de Cristo. Depois do almoço (incluído) sairemos
rumo ao impressionante deserto de WADI RUM, no centro de visitantes tomaremos veículos 4x4 para descobrir algumas das paisagens mas impactantes, pararemos no vilarejo de Rum onde conheceremos as ruínas
do templo Nabateu. Faremos um passeio de camelo de
aproximadamente 45 minutos pelo deserto. Também
conheceremos o Cânion Khazali, neste espetacular
lugar veremos as gravuras que nos mostram a origem
da língua árabe. Jantar incluído e alojamento em um
acampamento do deserto.
09 SEX. Wadi Rum- Aqaba.Depois do café da manhã sairemos a AQABA, a segunda
cidade jordana. Trata-se de uma cidade moderna,
comercial e portuária. Tarde livre para desfrutar do
hotel-resort e das águas quentes do mar Vermelho!
10 SAB. Aqaba- Amã.Depois do café da manhã pegaremos “a estrada do deserto” rumo o aeroporto de AMÃ. Fim dos nossos serviços.
Verifique a hora de seu voo para saber se vai precisar de
uma noite adicional. Translado de saída para o aeroporto
não incluído; nosso guia lhe irá assessorar sobre o melhor
transporte público para seu deslocamento.
Nota: Dependendo do número de viajantes, o trajeto de
Aqaba ao aeroporto de Amã poderá ser realizado de
ônibus do serviço regular VIP

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário
incluir o passaporte do passageiro no momento da
venda.
Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues
espanhol/inglês. De acordo com número total de viajantes inscritos será realizado em um ou dois idiomas
(sempre em espanhol, em ocasiões também em inglês).
No Israel e Jordânia cada país aplica uma taxa de
entrada e saída que o passageiro deverá pagar diretamente à chegada / saída do país e que não estão incluídas no preço do pacote. Teremos que trocar de ônibus
e de guia na fronteira por imposição legal. Os guias
não podem acompanhar os grupos nos trâmites fronteiriços, não obstante, darão o maior número de informações possível sobre os requisitos a realizar. As
demoras ao atravessar as fronteiras podem durar
várias horas.
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08 SAB. O Cairo.Café da manhã. Traslado ao aeroporto do Cairo e fim
dos nossos serviços

DBL

INDIV

TPL

1403
1234
1198
1548

2015
1745
1689
2246

1333
1172
1138
1470

HOTÉIS PREVISTOS
O Cairo: Hotel Le Meridien Pyramids (*****), Hotel
Grand Nile Tower (*****) o similar; Barco Nilo:
Princess Sarah (*****), Concerto (*****)¸Radamis
II (*****),Mirage (*****) ; Sarah II (*****) o similar; O
Cairo: Hotel Le Meridien Pyramids (*****), Hotel
Grand Nile Tower (*****) o similar

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir o passaporte do passageiro no momento da venda.
Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues
espanhol/inglês. De acordo com número total de
viajantes inscritos será realizado em um ou dois
idiomas (sempre em espanhol, em ocasiões também em inglês).

Nos circuitos do Egito que incluem Cruzeiro, a
gorjeta aproximada será de 40 USD por pessoa e
deve ser paga no decorrer do cruzeiro. Este valor
é de caráter obrigatório e varia em função da
duração do cruzeiro. Os trechos aéreos internos
incluídos em nosso circuito têm uma limitação de
bagagem de 23 kg /pessoa.

NÓRDICA

O PREÇO INCLUI

MAIS DE 15 DIAS

187

ATÉ 15 DIAS

EL CAIRO
FOTOGRAFÍA DE: yadisa

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus
guia falando português, seguro básico de viagem
e café da manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada. Inclui traslado de saída
• Excursão: Vale dos Reis, Colossos do Memnon em
Luxor, Espetáculo de Luz e Som nas Pirâmides de
Giza em Cairo.
• Barco: Típico barco de vela falucca e danças típicas beduinas em Aswan.
• Visita Panorâmica em: Cairo.
• Entradas: Pirâmides de Quéops, Quéfren e
Miquerinos; Museu Egípcio, Cidadela de Saladino e
Mesquita de Alabastro, Igreja suspensa em Bairro
Copto em Cairo, Templos de Luxor e Karnak em
Luxor, Necrópolis de Thebas, Vale dos Reis,
Colossos do Memnon, Templo da Rainha
Hatshepsut, Medinet Habu em Luxor, Templo de
Horus em Edfu, Templo de Kom Ombo em Kom
Ombo, Canteiro de Granito Vermelho, Obelisco
Inacabado, Represa de Aswan em Aswan.
• Voos incluidos: Cairo - Luxor, Aswan - Cairo en
classe econômica e traslados de/ para o aeroporto
• 08 Almoços ou Jantares incluidos em: Luxor, Luxor,
Luxor, Esna, Kom Ombo, Aswan, Aswan, Aswan.

CENTRAL

06 QUI. Aswan.Chegada a ASWAN. Café da manhã. Visita opcional a
Abu Simbel (visita não incluída neste programa), situada

$
$
$
$

A ordem das visitas pode mudar em destino
dependendo dos atrasos dos voos, dos horários de
monumentos de acordo com a temporada de
verão / inverno é também
em feriados importantes (mês de Ramadã).

04 TER. Luxor - Esna.Hoje poderão admirar a Necrópolis de Tebas, visitando o
famoso VALE DOS REIS onde estão escondidos os túmulos dos principais faraós. Entre estes túmulos, compostos por várias salas e corredores que conduzem às correspondentes câmaras mortuárias, estão localizadas
entre outras, as de Ramsés III, Seti I e Amenhotep II.
Também serão visitados os Colossos do Memnon, duas
impressionantes estátuas de Amenofis II além do Templo
da Rainha Hatsepsut (Deir el Bahari) e o Templo de
Medinet Habu. Neste dia poderemos desfrutar da bela
paisagem das margens do Nilo. Haverá diferentes atividades de barco e, à noite, música e diversão na discoteca. Navegação a ESNA. Pensão completa a bordo.
05 QUA. Esna- Edfu- Kom Ombo - Aswan.Chegada a EDFU e visita ao Templo de Horus (Deus
representado por um falcão). No passado foi coberto
parcialmente pelo limo durante as inundações periódicas do Nilo. Uma vez finalizados os trabalhos de resgate e restauração, o que vemos é um dos templos mais
belos da época ptolomaica, em excepcional estado de
conservação. Navegação a KOM OMBO. Visita ao
Templo de Kom Ombo, único templo dedicado a dois
deuses, Sobek e Haroesis, que possui um Nilômetro
(antigo sistema de medição do nível do rio Nilo) e um
crocodilo mumificado. À noite, festa das chilabas, traje
típico do lugar (nos mercados locais é possível adquirir
as chilabas por um módico preço). Hospedagem a
bordo. Navegação a ASWAN. Pensão completa a bordo.

T.Alt
T.Med
T.Baixa
T.Extra*

MEDITERRÂNEO

03 SEG. O Cairo - Luxor.Café da manhã. Traslado do hotel ao aeroporto, para
sair em voo de linha regular (aéreo incluído) com destino a LUXOR. Chegada e traslado ao barco, trâmites de
embarque e acomodação. Pensão completa a bordo.
Começarão visitando os templos de Luxor e Karnark,
impressionante conjunto de Templos. Alojamento a
bordo

07 SEX. Aswan- O Cairo.Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o
avião com destino ao Cairo (aéreo incluído). Chegada
ao aeroporto do CAIRO e traslado ao hotel da categoria
escolhida. À noite, visita ao espetáculo de Luz e Som
nas Pirâmides de Giza.

PREÇOS POR PESSOA
ID: 19374

ATLÂNTICO

02 DOM. O Cairo.Visita de dia completo onde conheceremos o Sítio
Arqueológico das famosas pirâmides de Quéops,
Quéfren e Miquerinos (ingresso ao interior de uma delas
não incluído), assim como a impressionante Esfinge
esculpida na rocha. Visita ao Museu Egípcio com sua
arte milenar e onde se guarda o tesouro do túmulo de
Tutancâmon. Almoço incluído. A Cidadela de Saladino e
a Mesquita de Alabastro. Faremos um passeio pelo bairro copto onde conheceremos a igreja suspensa construída em cima de uma fortaleza romana.

a duzentos e oitenta quilômetros de Aswam e visita aos
templos talhados no despenhadeiro ocidental do deserto, por Ramsés II, no século XII antes de Cristo, com
estátuas de 20 metros de altura, dedicado ao deus Amon
Ra, e o Templo de Nefertari, dedicado à deusa Hathor.
Visita incluída o Canteiro de Granito Vermelho, onde se
encontra o famoso Obelisco Inacabado e a represa de
Aswan, uma das maiores do mundo, que forma o lago
Nasser cuja extensão supera os 500 km. À tarde, passeio
em “faluca”, típicos barcos de vela da região, até a ilha
de Kitchener onde está o Jardim Botânico. Ao cair da
tarde, pode ser apreciado um espetáculo de danças
típicas beduínas, com música folclórica e festa de despedida. Pensão completa a bordo.

PENINSULA IBÉRICA

01 SAB. O Cairo.Chegada ao aeroporto do Cairo, onde a nossa equipe
estará à sua espera para levá-lo ao hotel. Tempo livre
na capital do Egito, a maior cidade da África.
Hospedagem.

ECONÔMICA

Egito com Cruzeiro 4 Días pelo Nilo

04*, 11*, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19*, 26*
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
06, 13, 20*, 27*

MAIS INCLUÍDO

Novidade

abu-simbel
Fotografía: anarodriguez

Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:
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DESDE 3000 $-DÍAS 15/20

MEDITERRÂNEO

ATLÂNTICO

PENINSULA IBÉRICA

ECONÔMICA

MAIS INCLUÍDO

DATAS DE SAÍDA
(OPÇ. 1)
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

06*, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21,
05*, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21*, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22
01, 08*, 15*, 22*, 29*

(OPÇ. 2)
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14*, 21*, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22
01, 08*, 15*, 22*, 29*

PREÇOS POR PESSOA
OPÇÃO 1

DBL

ID: 19362

T.Alt
T. Med
T.Baixa
*T.Ext

$
$
$
$

OPÇÃO 2
ID: 19363

T.Alt
T. Med
T.Baixa
*T.Ext

$
$
$
$

INDIV

3083
3038
3000
3149

4157
4112
4074
4223

DBL

INDIV

4245
4081
3926
4417

5671
5507
5352
5843

NÓRDICA

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem na
parte final do folheto e na sua página web
“Minha Viagem”.

NOTAS IMPORTANTES

MAIS DE 15 DIAS

ATÉ 15 DIAS

CENTRAL

Para confirmação de todos os serviços é necessário
incluir o passaporte do passageiro no momento da
venda.
Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues
espanhol/inglês. De acordo com número total de
viajantes inscritos será realizado em um ou dois
idiomas (sempre em espanhol, em ocasiões também
em inglês).
No Israel e Jordânia cada país aplica uma taxa de
entrada e saída que o passageiro deverá pagar diretamente à chegada / saída do país e que não estão
incluídas no preço do pacote. Teremos que trocar de
ônibus e de guia na fronteira por imposição legal. Os
guias não podem acompanhar os grupos nos trâmites fronteiriços, não obstante, darão o maior número
de informações possível sobre os requisitos a realizar. As demoras ao atravessar as fronteiras podem
durar várias horas.
Nos circuitos do Egito que incluem Cruzeiro, a gorjeta
aproximada será de 40 USD por pessoa e deve ser
paga no decorrer do cruzeiro. Este valor é de caráter
obrigatório e varia em função da duração do cruzeiro. Os trechos aéreos internos incluídos em nosso
circuito têm uma limitação de bagagem de 23 kg /
pessoa.
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Aqaba

Israel, Jordânia e Cairo
Israel, Jordânia e Jóias do Nilo Egipcio
OPÇÃO 1

ISRAEL, JORDÂNIA E CAIRO
01 SEG. Tel Aviv.Chegada ao aeroporto, assistência e translado ao hotel.
Alojamento.
02 TER. Tel Aviv- Cesareia - Haifa - So João de Acre
-Nazaré.Café da manhã. Saída da cidade de Tel Aviv beirando o
Mar Mediterrâneo até chegar a Jaffa (Yafo, em hebraico, Yafa, em árabe), antigo porto de Israel, hoje bairro de
artistas. Visita à Igreja de São Pedro. Continuação pela
costa rumo a CESAREIA Marítima, antiga capital Romana,
onde visitaremos seu Teatro, a Muralha da Fortaleza dos
Cruzados e o Aqueduto Romano. Seguiremos nossa viagem para a cidade de HAIFA, subiremos ao Monte Carmelo,
onde se encontra a Caverna do Profeta Elias e contemplaremos o Templo Bahai e seus Jardins Persas, e desfrutaremos de uma vista panorâmica da cidade e do porto.
Continuaremos rumo a São João de Acre (Akko), capital
dos Cruzados, visitando as fortalezas medievais. Chegada
a NazaréH. Jantar incluído. Alojamento.
03 QUA. Nazaré - Monte do Precipicio - Monte Tabor Cana de Galilea - Nazaré.Café da manhã. Em Nazaré visitaremos a Igreja da
Anunciação, a Carpintaria de São José e a Fonte da
Virgem Maria. Continuamos para o Monte do Precipicio,
onde podemos admirar uma bela vista panorâmica de
Nazaré e seus arredores, Depois, visitaremos o MONTE
TABOR onde ocorreu, diante de Moisés e Elias, a transfiguração de Jesus Cristo. Conheceremos Canaã de
Galileia onde ocorreu o primeiro milagre de Jesus.
Retorno a Nazaré. Jantar incluido. Alojamento.
04 QUI. Nazaré - Monta das Bem-Aventuranças Tabgha - Cafarnaum - Río Jordão Jerusalém.Café da manhã. Começaremos o dia com uma travessia
de barco pelo Mar da Galileia. Mais tarde visitaremos o
Monte das Bem-Aventuranças onde aconteceu “O Sermão
da Montanha”, TABGHA, lugar da multiplicação dos pães e
dos peixes, e CAFARNAUM, onde se encontra a Casa de São
Pedro e as ruínas da antiga Sinagoga. À tarde continuaremos rumo a Jerusalém, pelo Vale do Rio Jordão, beirando
o oásis de Jericó, onde poderemos desfrutar de longe da
vista do Monte da Tentação e do Mar Morto. Subiremos
pelo deserto da Judeia e entraremos em Jerusalém, cidade mensageira de paz, berço das três grandes religiões
monoteístas. Chegada a JERUSALEM. Alojamento.
05 SEX. Jerusalém - Belem - Jerusalém.Café da manhã. Saida para conhecer a Cidade Nova de
Jerusalém. Conheceremos o Santuário do Livro no
Museu de Israel, onde estão expostos os manuscritos do
Mar Morto e a maquete que representa a cidade de
Jerusalém nos tempos de Jesus Cristo. Visita do barrio da
Ein Karen, pitoresco bairro ns arredores da cidade para
visitar o Santuário de São João Batista. Também conheceremos Yad Vashem, Museu e Memorial do Holocausto. À
tarde viajaremos para BELÉM, situada detrás do muro
construído nos últimos anos para separar as duas comunidades. Com um guia palestino conheceremos a Igreja da
Natividade, a Gruta do Presépio. Retorno a Jerusalém e
alojamento.

OPÇÃO 2

06 SAB. Jerusalém.Café da manhã. Saída para a Cidade Antiga ou Velha,
visitaremos o Muro das Lamentações. A seguir iremos a
pé pela Via Dolorosa para chegar ao Gólgota, lugar da
crucificação de Jesus Cristo, e ao Santo Sepulcro. Visita
ao Monte Sião onde se encontram o Túmulo do Rei
David, o Cenáculo (lugar do última ceia “A Eucaristia” e
“Pentecostes”) e a Abadia da Dormição – Assunção de
Maria. Seguiremos para o Monte das Oliveiras, para
apreciar a magnífica vista da cidade. Finalmente visitaremos o Jardim de Getsêmani e a Basílica da Agonia.
Alojamento.
07 DOM. Jerusalém - Ajlun – Jerash – Amã.Café da manhã. Sairemos cedo rumo à fronteira de
Israel com a Jordânia. Chegada à Ponte Sheik Hussein
onde faremos os trâmites fronteiriços e de visto. Bemvindos à Jordânia! Conheceremos a FORTALEZA DE
AJLUN, potente castelo do século XII. Nesta região sempre conviveram muçulmanos e cristãos ortodoxos, visitaremos a antiga IGREJA DE SÃO SÉRGIO. Oramos todos
pela paz? Almoço incluído. Continuaremos para
JERASH, e visitaremos seu impressionante recinto
arqueológico romano. Seguiremos para AMÃ. Chegada e
alojamento.
NOTA: Para chegar à fronteira de Sheik Hussein é necessário tomar um ônibus especialmente destinado para tal.
O custo aproximado da viagem de ônibus é de $3 por
pessoa que devem ser pagos diretamente pelos próprios
passageiros.
TAXAS: Cada país aplica uma taxa de entrada e saída que
o passageiro deverá pagar diretamente no destino. De
forma orientativa, estas são as tarifas das taxas/vistos
(preços sujeitos a modificação sem prévio aviso) que
podem ser aplicadas: Israel: $32 (Taxa de saída rumo à
Jordânia); Jordânia: 40 dinares/$ 60 (visto fronteira
Sheik Hussein).
08 SEG. Amã – Castelos do Deserto- Madaba- Monte
Nebo- Amã.Sairemos rumo aos CASTELOS DO DESERTO, construídos
entre os séculos VII e VIII. Conheceremos QASR KHARANA,
com sua imponente estrutura de paredes grossas e
QUSAYR AMRA, declarado Patrimônio da Humanidade,
merecem destaque os afrescos de suas paredes.
Posteriormente viajaremos para MADABA, almoço
incluído. Conheceremos o Parque Arqueológico de
Madaba, atravessado por uma antiga calçada romana e
a Igreja de São Jorge, com seu fantástico mosaico do
século VI que representa o mapa mais antigo conhecido
da Terra Santa. Continuaremos rumo ao MONTE NEBO,
lugar onde Moisés parou para contemplar a terra prometida. Retorno a Amã. Chegada e tempo livre.09 TER. Amã- Betania – Complexo Panorâmico- Mar
Morto.Sairemos rumo a BETÂNIA, às margens do Rio Jordão,
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, é o
lugar onde João Batista batizou Jesus. Posteriormente
incluiremos a visita ao MUSEU DO MAR MORTO, em um
impressionante complexo panorâmico, almoço incluído. Chegada ao nosso hotel no MAR MORTO, não deixe
de se banhar no mar mais salgado e de menor altitude
da Terra. Jantar incluído e alojamento.

AMÉRICA

TEL AVIV

Nazareth

2/1 O Cairo
aqaba 1

MAIS DE 15 DIAS
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ATÉ 15 DIAS

20 SAB. O Cairo.Café da manhã. Traslado ao aeroporto do Cairo e fim dos
nossos serviços

CENTRAL

19 SEX. Aswan- O Cairo.Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o
avião com destino ao Cairo (aéreo incluído). Chegada ao
aeroporto do CAIRO e traslado ao hotel da categoria
escolhida. À noite, visita ao espetáculo de Luz e Som nas
Pirâmides de Giza.

(SERVIÇOS ADICIONAIS OPÇ. 2)
• Inclui traslado de chegada. Inclui traslado de
saída
• Excursão: Vale dos Reis, Colossos do Memnon
em Luxor, Espetáculo de Luz e Som nas
Pirâmides de Giza em Cairo.
• Barco: Típico barco de vela falucca e danças
típicas beduinas em Aswan.
• Entradas: Templos de Luxor e Karnak em
Luxor, Necrópolis de Thebas, Vale dos Reis,
Colossos do Memnon, Templo da Rainha
Hatshepsut, Medinet Habu; em Luxor, Templo
de Horus em Edfu, Templo de Kom Ombo em
Kom Ombo, Canteiro de Granito Vermelho,
Obelisco Inacabado, Represa de Aswan em
Aswan.
• Voos incluidos: Cairo - Luxor, Aswan - Cairo
em classe econômica e traslados de/ para o
aeroporto.
• 08 Almoços ou Jantares incluidos em: Luxor,
Luxor, Luxor, Esna, Kom Ombo, Aswan, Aswan,
Aswan.

NÓRDICA

15 SEG. Cairo.Café da manhã. Traslado ao aeroporto do Cairo e fim dos
nossos serviços

18 QUI. Aswan.Chegada a ASWAN. Café da manhã. Visita opcional a
Abu Simbel (visita não incluída neste programa), situada
a duzentos e oitenta quilômetros de Aswam e visita aos
templos talhados no despenhadeiro ocidental do deserto, por Ramsés II, no século XII antes de Cristo, com estátuas de 20 metros de altura, dedicado ao deus Amon Ra,
e o Templo de Nefertari, dedicado à deusa Hathor. Visita
incluída o Canteiro de Granito Vermelho, onde se encontra o famoso Obelisco Inacabado e a represa de Aswan,
uma das maiores do mundo, que forma o lago Nasser
cuja extensão supera os 500 km. À tarde, passeio em
“faluca”, típicos barcos de vela da região, até a ilha de
Kitchener onde está o Jardim Botânico. Ao cair da tarde,
pode ser apreciado um espetáculo de danças típicas
beduínas, com música folclórica e festa de despedida.
Pensão completa a bordo.

MEDITERRÂNEO

14 DOM. O Cairo.Visita de dia completo onde conheceremos o Sítio
Arqueológico das famosas pirâmides de Quéops, Quéfren
e Miquerinos (ingresso ao interior de uma delas não
incluído), assim como a impressionante Esfinge esculpida na rocha. Visita ao Museu Egípcio com sua arte milenar e onde se guarda o tesouro do túmulo de Tutancâmon.
Almoço incluído. A Cidadela de Saladino e a Mesquita de
Alabastro. Faremos um passeio pelo bairro copto onde
conheceremos a igreja suspensa construída em cima de
uma fortaleza romana.

17 QUA. Esna- Edfu- Kom Ombo - Aswan.Chegada a EDFU e visita ao Templo de Horus (Deus
representado por um falcão). No passado foi coberto
parcialmente pelo limo durante as inundações periódicas do Nilo. Uma vez finalizados os trabalhos de resgate
e restauração, o que vemos é um dos templos mais belos
da época ptolomaica, em excepcional estado de conservação. Navegação a KOM OMBO. Visita ao Templo de
Kom Ombo, único templo dedicado a dois deuses, Sobek
e Haroesis, que possui um Nilômetro (antigo sistema de
medição do nível do rio Nilo) e um crocodilo mumificado.
À noite, festa das chilabas, traje típico do lugar (nos mercados locais é possível adquirir as chilabas por um módico preço). Hospedagem a bordo. Navegação a ASWAN.
Pensão completa a bordo.

ATLÂNTICO

13 SAB. Aqaba –Amá - Cairo.Depois do café da manhã pegaremos “a estrada do
deserto” rumo o aeroporto de AMÃ, chegada. Tomaremos
um voo ( incluido ) que dura mais de uma hora rumo ao
Egito. Chegada ao CAIRO, trâmites fronteiriços e translado ao hotel. Tempo livre.
Nota: Dependendo do número de viajantes, o trajeto de
Aqaba ao aeroporto de Amã poderá ser realizado de ônibus do serviço regular VIP.

16 TER. Luxor - Esna.Hoje poderão admirar a Necrópolis de Tebas, visitando o
famoso VALE DOS REIS onde estão escondidos os túmulos dos principais faraós. Entre estes túmulos, compostos
por várias salas e corredores que conduzem às correspondentes câmaras mortuárias, estão localizadas entre
outras, as de Ramsés III, Seti I e Amenhotep II. Também
serão visitados os Colossos do Memnon, duas impressionantes estátuas de Amenofis II além do Templo da
Rainha Hatsepsut (Deir el Bahari) e o Templo de Medinet
Habu. Neste dia poderemos desfrutar da bela paisagem
das margens do Nilo. Haverá diferentes atividades de
barco e, à noite, música e diversão na discoteca.
Navegação a ESNA. Pensão completa a bordo.

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em
ônibus guia falando espanhol, seguro básico
de viagem e café da manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada. Inclui traslado de
saída
• Excursão: Monte do Precipicio, Monte Tabor e
Caná de Galiléia em Nazaré, Belem em
Jerusalém, 4X4 pelo deserto e passeio de
camelo em Wadi Rum.
• Barco: Travessia de Barco em Mar de Galiléia.
• Visita Panorâmica em: Nazaré, Jerusalém,
Cairo.
• Entradas: Igreja de São Pedro em Yaffo em Tel
Aviv, Sítio arqeológico em Cesareia, Fortaleza
dos Cruzados em São João Do Acre, Igreja da
Anunciacão, carpintaria de São Jose é a Fonte
da Virgem em Nazaré, Igreja Monte das BemAventuranças, Tabgha, Casa de São Pedro e
ruínas da antiga Sinagoga em Capernaum,
Vale do Rio Jordão, Santuário do Libro, Museu
do Holocausto em Jerusalem; Igreja da
Natividade em Belem, Igreja do Santo
Sepulcro, Túmulo do Rei David, Cenáculo,
Abadía da Dormicão em Jerusalem, Castelo e
Igreja de São Sergio em Ajlun; Sítio
Arqueológico em Gerasa;, Castelo de Qasr
Kharana e Castelo de Qusayr Amra em
Castelos do Deserto; Igreja São Jorge e Parque
Arqueológico em Madaba, Sítio Arqueológico
em Betania, Museu do Mar Morto e Complexo
Panorâmico em Mar Morto, Fonte de Moises e
Museu de Petra, Sítio Arqueológico em Petra,
Centro de Visitantes, 4X4 pelo deserto e passeio de camelo em Wadi Rum, Pirâmides de
Quéops, Quéfren e Miquerinos; Museu Egípcio,
Cidadela de Saladino e Mesquita de Alabastro,
Igreja suspensa em Bairro Copto em Cairo.
• Voos incluídos: Amã – Cairo em classe econômica com traslados de/ para o aeroporto
• 11 Almoços ou Jantares incluidos em: Nazaré,
Nazaré, Ajlun, Madaba, Complexo Panorâmico,
Mar Morto, Dana, Petra, Petra, Wadi Rum, Cairo

PENINSULA IBÉRICA

12 SEX. Wadi Rum- Aqaba.Depois do café da manhã sairemos a AQABA, a segunda
cidade jordana. Trata-se de uma cidade moderna,
comercial e portuária. Tarde livre para desfrutar do
hotel-resort e das águas quentes do mar Vermelho!

2 aswan
(OPÇ. 2) ISRAEL, JORDÂNIA E JÓIAS DO NILO EGIPCIO
Dias 1 - 14 como en OPÇ. 1
15 SEG. O Cairo - Luxor.Café da manhã. Traslado do hotel ao aeroporto, para sair
em voo de linha regular (aéreo incluído) com destino a
LUXOR. Chegada e traslado ao barco, trâmites de embarque e acomodação. Pensão completa a bordo. Começarão
visitando os templos de Luxor e Karnark, impressionante
conjunto de Templos. Alojamento a bordo

ECONÔMICA

11 QUI. Petra- Wadi Rum.Hoje teremos o dia mais emocionante da viagem: logo
cedo visitaremos o impressionante recinto arqueológico
de PETRA – o acesso é feito através de um estreito cânion
– onde descobriremos os templos e túmulos escavados
nas falésias nesta cidade fundada 300 anos antes de
Cristo. Depois do almoço (incluído) sairemos rumo ao
impressionante deserto de WADI RUM, no centro de visitantes tomaremos veículos 4x4 para descobrir algumas
das paisagens mas impactantes, pararemos no vilarejo de
Rum onde conheceremos as ruínas do templo Nabateu.
Faremos um passeio de camelo de aproximadamente 45
minutos pelo deserto. Também conheceremos o Cânion
Khazali, neste espetacular lugar veremos as gravuras que
nos mostram a origem da língua árabe. Jantar incluído e
alojamento em um acampamento do deserto.

MAIS INCLUÍDO

1 luxor
1 esna

TEMPLO DA RAINHA HATSHEPSUT
10 QUA. Mar Morto- Caverna de Ló- Dana – Shobak Petra.Emocionante etapa pelo interior da Jordânia. Nossa
estrada segue o Mar Morto. Conheceremos a CAVERNA
DE LÓ, descoberta em 1991, com sua antiga igreja bizantina do século VI. Posteriormente subiremos as montanhas. DANA, pequeno vilarejo pitoresco de casas de
pedra sobre uma imensa falésia. Almoço incluído.
Continuaremos pela rota do rei rumo a SHOUBAK, onde
poderemos fotografar (apenas exterior) o grande castelo
dos cruzados. Continuaremos para WADI MUSA (localidade criada ao redor de Petra), conheceremos o
MANANCIAL DE MOISÉS, onde supostamente Moisés golpeou a rocha com sua vara e a água jorrou e o Museu de
Petra, uma excelente mostra que nos permite entender a
história dos Nabateus e conhecer magníficas peças
encontradas na região. Jantar e alojamento. Os viajantes que desejarem podem ir a um antigo banho turco ou
conhecer o espetáculo de luz e som em Petra.

1 Petra
1 wadi rum
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DESDE 2447$-DÍAS 12/17
DATAS DE SAÍDA
(OPÇ. 1)
02, 09*, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01*, 08*, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31*
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
04, 11*, 18*, 25*

Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:
(OPÇ. 2)

02*, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17*, 24*, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
04, 11*, 18*, 25*

Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

PREÇOS POR PESSOA
OPÇÃO 1
ID: 19368
T.Alt
T. Med
T.Baixa
*T.Ext
OPÇÃO 2
ID: 19387
T.Alt
T. Med
T.Baixa
*T.Ext

$
$
$
$

DBL
2574
2505
2447
2676

INDIV
3351
3282
3224
3453

$
$
$
$

DBL
3691
3528
3372
3864

INDIV
4824
4661
4505
4997

HOTÉIS PREVISTOS

MAIS DE 15 DIAS

ATÉ 15 DIAS

CENTRAL

NÓRDICA

Veja os hotéis previstos para esta viajem na
parte final do folheto e na sua página web
“Minha Viagem”.

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir o passaporte do passageiro no
momento da venda.
Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues espanhol/inglês. De acordo com número
total de viajantes inscritos será realizado em
um ou dois idiomas (sempre em espanhol, em
ocasiões também em inglês).
No Israel e Jordânia cada país aplica uma taxa
de entrada e saída que o passageiro deverá
pagar diretamente à chegada / saída do país e
que não estão incluídas no preço do pacote.
Teremos que trocar de ônibus e de guia na fronteira por imposição legal. Os guias não podem
acompanhar os grupos nos trâmites fronteiriços,
não obstante, darão o maior número de informações possível sobre os requisitos a realizar. As
demoras ao atravessar as fronteiras podem
durar várias horas.
Nos circuitos do Egito que incluem Cruzeiro, a
gorjeta aproximada será de 40 USD por pessoa e
deve ser paga no decorrer do cruzeiro. Este valor
é de caráter obrigatório e varia em função da
duração do cruzeiro. Os trechos aéreos internos
incluídos em nosso circuito têm uma limitação de
bagagem de 23 kg /pessoa.
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ASWAN

Jerusalém e Jordânia Inesquecível e Cairo
Maravilhas do Oriente Medio

OPÇÃO 1

OPÇÃO 2

(OPÇ. 1) Jerusalém e Jordânia Inesquecível e Cairo
01 QUI. Jerusalém.Chegada ao aeroporto, assistência e translado ao
hotel. Alojamento.
02 SEX. Jerusalém - Belem - Jerusalém.Café da manhã. Saida para conhecer a Cidade Nova de
Jerusalém. Conheceremos o Santuário do Livro no
Museu de Israel, onde estão expostos os manuscritos do
Mar Morto e a maquete que representa a cidade de
Jerusalém nos tempos de Jesus Cristo. Visita do barrio
da Ein Karen, pitoresco bairro ns arredores da cidade
para visitar o Santuário de São João Batista. Também
conheceremos Yad Vashem, Museu e Memorial do
Holocausto. À tarde viajaremos para BELÉM, situada
detrás do muro construído nos últimos anos para separar as duas comunidades. Com um guia palestino
conheceremos a Igreja da Natividade, a Gruta do
Presépio. Retorno a Jerusalém e alojamento.
03 SAB. Jerusalém.Café da manhã. Saída para a Cidade Antiga ou Velha,
visitaremos o Muro das Lamentações. A seguir iremos a
pé pela Via Dolorosa para chegar ao Gólgota, lugar da
crucificação de Jesus Cristo, e ao Santo Sepulcro.
Visita ao Monte Sião onde se encontram o Túmulo do
Rei David, o Cenáculo (lugar do última ceia “A
Eucaristia” e “Pentecostes”) e a Abadia da Dormição –
Assunção de Maria. Seguiremos para o Monte das
Oliveiras, para apreciar a magnífica vista da cidade.
Finalmente visitaremos o Jardim de Getsêmani e a
Basílica da Agonia. Alojamento.
04 DOM. Jerusalém - Ajlun – Jerash – Amã.Café da manhã. Sairemos cedo rumo à fronteira de Israel
com a Jordânia. Chegada à Ponte Sheik Hussein onde
faremos os trâmites fronteiriços e de visto. Bem-vindos
à Jordânia! Conheceremos a FORTALEZA DE AJLUN,
potente castelo do século XII. Nesta região sempre conviveram muçulmanos e cristãos ortodoxos, visitaremos
a antiga IGREJA DE SÃO SÉRGIO. Oramos todos pela
paz? Almoço incluído. Continuaremos para JERASH, e
visitaremos seu impressionante recinto arqueológico
romano. Seguiremos para AMÃ. Chegada e alojamento.
NOTA: Para chegar à fronteira de Sheik Hussein é necessário tomar um ônibus especialmente destinado para tal.
O custo aproximado da viagem de ônibus é de $3 por
pessoa que devem ser pagos diretamente pelos próprios
passageiros.
TAXAS: Cada país aplica uma taxa de entrada e saída que
o passageiro deverá pagar diretamente no destino. De
forma orientativa, estas são as tarifas das taxas/vistos
(preços sujeitos a modificação sem prévio aviso) que
podem ser aplicadas: Israel: $32 (Taxa de saída rumo à
Jordânia); Jordânia: 40 dinares/$ 60 (visto fronteira
Sheik Hussein).
05 SEG. Amã –Castelos do Deserto- Madaba- Monte
Nebo- Amã.Sairemos rumo aos CASTELOS DO DESERTO, construídos
entre os séculos VII e VIII. Conheceremos QASR KHARANA,
com sua imponente estrutura de paredes grossas e
QUSAYR AMRA, declarado Patrimônio da Humanidade,
merecem destaque os afrescos de suas paredes.

Posteriormente viajaremos para MADABA, almoço
incluído. Conheceremos o Parque Arqueológico de
Madaba, atravessado por uma antiga calçada romana e
a Igreja de São Jorge, com seu fantástico mosaico do
século VI que representa o mapa mais antigo conhecido
da Terra Santa. Continuaremos rumo ao MONTE NEBO,
lugar onde Moisés parou para contemplar a terra prometida. Retorno a Amã. Chegada e tempo livre.06 TER. Amã- Betania – Complexo Panorâmico- Mar
Morto.Sairemos rumo a BETÂNIA, às margens do Rio Jordão,
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, é
o lugar onde João Batista batizou Jesus. Posteriormente
incluiremos a visita ao MUSEU DO MAR MORTO, em um
impressionante complexo panorâmico, almoço incluído. Chegada ao nosso hotel no MAR MORTO, não deixe
de se banhar no mar mais salgado e de menor altitude
da Terra. Jantar incluído e alojamento.
07 QUA. Mar Morto- Caverna de Ló- Dana – Shobak Petra.Emocionante etapa pelo interior da Jordânia. Nossa
estrada segue o Mar Morto. Conheceremos a CAVERNA
DE LÓ, descoberta em 1991, com sua antiga igreja
bizantina do século VI. Posteriormente subiremos as
montanhas. DANA, pequeno vilarejo pitoresco de casas
de pedra sobre uma imensa falésia. Almoço incluído.
Continuaremos pela rota do rei rumo a SHOUBAK, onde
poderemos fotografar (apenas exterior) o grande castelo dos cruzados. Continuaremos para WADI MUSA
(localidade criada ao redor de Petra), conheceremos o
MANANCIAL DE MOISÉS, onde supostamente Moisés
golpeou a rocha com sua vara e a água jorrou e o Museu
de Petra, uma excelente mostra que nos permite entender a história dos Nabateus e conhecer magníficas
peças encontradas na região. Jantar e alojamento. Os
viajantes que desejarem podem ir a um antigo banho
turco ou conhecer o espetáculo de luz e som em Petra.
08 QUI. Petra- Wadi Rum.Hoje teremos o dia mais emocionante da viagem: logo
cedo visitaremos o impressionante recinto arqueológico de PETRA – o acesso é feito através de um estreito
cânion – onde descobriremos os templos e túmulos
escavados nas falésias nesta cidade fundada 300 anos
antes de Cristo. Depois do almoço (incluído) sairemos
rumo ao impressionante deserto de WADI RUM, no centro de visitantes tomaremos veículos 4x4 para descobrir algumas das paisagens mas impactantes, pararemos no vilarejo de Rum onde conheceremos as ruínas
do templo Nabateu. Faremos um passeio de camelo de
aproximadamente 45 minutos pelo deserto. Também
conheceremos o Cânion Khazali, neste espetacular
lugar veremos as gravuras que nos mostram a origem
da língua árabe. Jantar incluído e alojamento em um
acampamento do deserto.
09 SEX. Wadi Rum- Aqaba.Depois do café da manhã sairemos a AQABA, a segunda
cidade jordana. Trata-se de uma cidade moderna,
comercial e portuária. Tarde livre para desfrutar do
hotel-resort e das águas quentes do mar Vermelho!

3

aqaba 1

1 Petra
1 wadi rum

ASIA E OCEANIA

2/1 Cairo

2 AMÃ
1 Mar Morto

AMÉRICA

Jerusalem

ORIENTE MEDIO

1 luxor
1 esna
2 aswan

MAIS INCLUÍDO
ECONÔMICA

Karnak
luxor, egipto

17 SAB. O Cairo.Traslado para o aeroporto. Fim dos nossos serviços.
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MAIS DE 15 DIAS

El cairo

ATÉ 15 DIAS

14 QUA. Esna- Edfu- Kom Ombo - Aswan.Chegada a EDFU e visita ao Templo de Horus (Deus representado por um falcão). No passado foi coberto parcialmente pelo limo durante as inundações periódicas do
Nilo. Uma vez finalizados os trabalhos de resgate e restauração, o que vemos é um dos templos mais belos da
época ptolomaica, em excepcional estado de conservação. Navegação a KOM OMBO. Visita ao Templo de Kom
Ombo, único templo dedicado a dois deuses, Sobek e
Haroesis, que possui um Nilômetro (antigo sistema de

(SERVIÇOS ADICIONAIS OPÇ. 2)
• Excursão: Vale dos Reis, Colossos do
Memnon em Luxor, Espetáculo de Luz e
Som nas Pirâmides de Giza em Cairo.
• Barco: Típico barco de vela falucca e dancas típicas beduinas em Aswan.
• Entradas: Templos de Luxor e Karnak em
Luxor, Necropolis de Thebas, Vale dos Reis,
Colossos do Memnon, Templo da Rainha
Hatshepsut, Medinet Habu em Luxor,
Templo de Horus em Edfu, Templo de Kom
Ombo em Kom Ombo, Canteiro de Granito
Vermelho, Obelisco Inacabado, Represa
de Aswan em Aswan.
• Voos incluidos: Cairo - Luxor, Aswan Cairo em classe econômica e traslados
de/ para o aeroporto
• 08 Almoços ou Jantares incluidos em:
Luxor, Luxor, Luxor, Esna, Kom Ombo,
Aswan, Aswan, Aswan.

CENTRAL

13 TER. Luxor - Esna.Hoje poderão admirar a Necrópolis de Tebas, visitando o
famoso VALE DOS REIS onde estão escondidos os túmulos dos principais faraós. Entre estes túmulos, compostos
por várias salas e corredores que conduzem às correspondentes câmaras mortuárias, estão localizadas entre
outras, as de Ramsés III, Seti I e Amenhotep II. Também
serão visitados os Colossos do Memnon, duas impressionantes estátuas de Amenofis II além do Templo da Rainha
Hatsepsut (Deir el Bahari) e o Templo de Medinet Habu.
Neste dia poderemos desfrutar da bela paisagem das
margens do Nilo. Haverá diferentes atividades de barco
e, à noite, música e diversão na discoteca. Navegação a
ESNA. Pensão completa a bordo.

NÓRDICA

(OPÇ. 2) Maravilhas do Oriente Medio
Dias 1 - 11 como en OPÇ. 1
12 SEG. O Cairo - Luxor.Café da manhã. Traslado do hotel ao aeroporto, para sair
em voo de linha regular (aéreo incluído) com destino a
LUXOR. Chegada e traslado ao barco, trâmites de embarque e acomodação. Pensão completa a bordo. Começarão
visitando os templos de Luxor e Karnark, impressionante
conjunto de Templos. Alojamento a bordo

16 SEX. Aswan- O Cairo.Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o
avião com destino ao Cairo (aéreo incluído). Chegada ao
aeroporto do CAIRO e traslado ao hotel da categoria
escolhida. À noite, visita ao espetáculo de Luz e Som nas
Pirâmides de Giza.

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito
em ônibus guia falando espanhol, seguro
básico de viagem e café da manhã tipo
buffet.
• Inclui traslado de chegada. Inclui traslado de saída
• Excursão: Belem em Jerusalém, 4X4 pelo
deserto e passeio de camelo em Wadi
Rum.
• Visita Panorâmica em: Jerusalém, Cairo.
• Entradas: Santuário do Libro, Museu do
Holocausto em Jerusalem; Igreja da
Natividade em Belem, Igreja do Santo
Sepulcro, Túmulo do Rei David, Cenáculo,
Abadía da Dormição em Jerusalem,
Castelo e Igreja de São Sergio em Ajlun;
Sítio Arqueológico em Gerasa;, Castelo de
Qasr Kharana e Castelo de Qusayr Amra
em Castelos do Deserto; , Igreja São Jorge
e Parque Arqueológico em Madaba, Sítio
Arqueológico em Betania, Museu do Mar
Morto e Complexo Panorâmico em Mar
Morto, Fonte de Moises e Museu de Petra,
Sítio Arqueológico em Petra, Centro de
Visitantes, 4X4 pelo deserto e passeio de
camelo em Wadi Rum, Pirâmides de
Quéops, Quéfren e Miquerinos; Museu
Egípcio, Cidadela de Saladino e Mesquita
de Alabastro, Igreja suspensa em Bairro
Copto em Cairo.
• Voos incluídos: Amã - Cairo em classe
econômica e traslados de/ para o aeroporto
• 09 Almoços ou Jantares incluidos em:
Ajlun, Madaba, Complexo Panorâmico,
Mar Morto, Dana, Petra, Petra, Wadi Rum,
Cairo

MEDITERRÂNEO

12 SEG. O Cairo.Traslado para o aeroporto. Fim dos nossos serviços.

15 QUI. Aswan.Chegada a ASWAN. Café da manhã. Visita opcional a Abu
Simbel (visita não incluída neste programa), situada a
duzentos e oitenta quilômetros de Aswam e visita aos templos talhados no despenhadeiro ocidental do deserto, por
Ramsés II, no século XII antes de Cristo, com estátuas de 20
metros de altura, dedicado ao deus Amon Ra, e o Templo de
Nefertari, dedicado à deusa Hathor. Visita incluída o
Canteiro de Granito Vermelho, onde se encontra o famoso
Obelisco Inacabado e a represa de Aswan, uma das maiores
do mundo, que forma o lago Nasser cuja extensão supera os
500 km. À tarde, passeio em “faluca”, típicos barcos de vela
da região, até a ilha de Kitchener onde está o Jardim
Botânico. Ao cair da tarde, pode ser apreciado um espetáculo de danças típicas beduínas, com música folclórica e
festa de despedida. Pensão completa a bordo.

O PREÇO INCLUI

ATLÂNTICO

11 DOM. O Cairo.Visita de dia completo onde conheceremos o Sítio
Arqueológico das famosas pirâmides de Quéops, Quéfren
e Miquerinos (ingresso ao interior de uma delas não
incluído), assim como a impressionante Esfinge esculpida
na rocha. Visita ao Museu Egípcio com sua arte milenar e
onde se guarda o tesouro do túmulo de Tutancâmon.
Almoço incluído. A Cidadela de Saladino e a Mesquita de
Alabastro. Faremos um passeio pelo bairro copto onde
conheceremos a igreja suspensa construída em cima de
uma fortaleza romana.

medição do nível do rio Nilo) e um crocodilo mumificado.
À noite, festa das chilabas, traje típico do lugar (nos mercados locais é possível adquirir as chilabas por um módico preço). Hospedagem a bordo. Navegação a ASWAN.
Pensão completa a bordo.

PENINSULA IBÉRICA

10 SAB. Aqaba –Amã – O Cairo.Depois do café da manhã pegaremos “a estrada do
deserto” rumo o aeroporto de AMÃ, chegada. Tomaremos
um voo ( incluido ) que dura mais de uma hora rumo ao
Egito. Chegada ao CAIRO, trâmites fronteiriços e translado ao hotel. Tempo livre.
Nota: Dependendo do número de viajantes, o trajeto de
Aqaba ao aeroporto de Amã poderá ser realizado de ônibus do serviço regular VIP.

AMÉRICA
MAIS INCLUÍDO
ECONÔMICA
ATLÂNTICO

DIS

NIBILID
PO

NLINE

O

PENINSULA IBÉRICA

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
ADE

ORIENTE MEDIO

ASIA E OCEANIA

ESPANHOL

DESDE 1723 $-DÍAS 10/15
DATAS DE SAÍDA
(OPÇ. 1)
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
06, 13, 20, 27

(OPÇ. 2)
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

04*, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19*, 26
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
06, 13*, 20*, 27*

PREÇOS POR PESSOA
OPÇÃO 1

DBL

ID: 19370

T.Alt
T. Med
T.Baixa

$
$
$

1839
1782
1723

$
$
$
$

2911
2747
2649
3099

OPÇÃO 2

DBL

ID: 19371

MEDITERRÂNEO

Novidade

GUIA FALANDO EM

T.Alt
T. Med
T.Baixa
*T.Ext

INDIV
2318
2261
2202

INDIV
3746
3582
3484
3934

HOTÉIS PREVISTOS

MAIS DE 15 DIAS

ATÉ 15 DIAS

CENTRAL

NÓRDICA

Veja os hotéis previstos para esta viajem na parte
final do folheto e na sua página web “Minha
Viagem”.

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir o passaporte do passageiro no
momento da venda.
Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues espanhol/inglês. De acordo com número
total de viajantes inscritos será realizado em
um ou dois idiomas (sempre em espanhol, em
ocasiões também em inglês).
No Jordânia e Egito cada país aplica uma taxa de
entrada e saída que o passageiro deverá pagar
diretamente à chegada / saída do país e que não
estão incluídas no preço do pacote.
Nos circuitos do Egito que incluem Cruzeiro, a
gorjeta aproximada será de 40 USD por pessoa e
deve ser paga no decorrer do cruzeiro. Este
valor é de caráter obrigatório e varia em função
da duração do cruzeiro. Os trechos aéreos internos incluídos em nosso circuito têm uma limitação de bagagem de 23 kg /pessoa.
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Petra

Jordânia Inesquecível e Cairo
Jordânia e Egito com Cruzeiro pelo Nilo
OPÇÃO 1

OPÇÃO 2

(OPÇ. 1) Jordânia Inesquecível e Cairo
01 SAB. Amã.Bem-vindo à Jordânia! Chegada, traslado para hotel e
alojamento.
02 DOM. Amã - Ajlun – Jerash – Amã.Café da manhã. Viajaremos rumo ao norte da Jordânia,
entre montanhas conheceremos a FORTALEZA DE
AJLUN, potente castelo do século XII. Nesta região sempre conviveram muçulmanos e cristãos ortodoxos, visitaremos a antiga IGREJA DE SÃO SÉRGIO. Oramos todos
pela paz? Almoço incluído. Continuaremos rumo a
JERASH e visitaremos seu impressionante recinto arqueológico romano. Retorno a AMÃ. Chegada e alojamento.
03 SEG. Amã –Castelos do Deserto- Madaba- Monte
Nebo- Amã.Sairemos rumo aos CASTELOS DO DESERTO, construídos
entre os séculos VII e VIII. Conheceremos QASR KHARANA,
com sua imponente estrutura de paredes grossas e
QUSAYR AMRA, declarado Patrimônio da Humanidade,
merecem destaque os afrescos de suas paredes.
Posteriormente viajaremos para MADABA, almoço incluído. Conheceremos o Parque Arqueológico de Madaba,
atravessado por uma antiga calçada romana e a Igreja
de São Jorge, com seu fantástico mosaico do século VI
que representa o mapa mais antigo conhecido da Terra
Santa. Continuaremos rumo ao MONTE NEBO, lugar
onde Moisés parou para contemplar a terra prometida.
Retorno a Amã. Chegada e tempo livre.04 TER. Amã- Betania – Complexo Panorâmico- Mar
Morto.Sairemos rumo a BETÂNIA, às margens do Rio Jordão,
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, é
o lugar onde João Batista batizou Jesus. Posteriormente
incluiremos a visita ao MUSEU DO MAR MORTO, em um
impressionante complexo panorâmico, almoço incluído. Chegada ao nosso hotel no MAR MORTO, não deixe
de se banhar no mar mais salgado e de menor altitude
da Terra. Jantar incluído e alojamento.
05 QUA. Mar Morto- Caverna de Ló- Dana – Shobak Petra.Emocionante etapa pelo interior da Jordânia. Nossa
estrada segue o Mar Morto. Conheceremos a CAVERNA
DE LÓ, descoberta em 1991, com sua antiga igreja
bizantina do século VI. Posteriormente subiremos as
montanhas. DANA, pequeno vilarejo pitoresco de
casas de pedra sobre uma imensa falésia. Almoço

incluído. Continuaremos pela rota do rei rumo a
SHOUBAK, onde poderemos fotografar (apenas exterior) o grande castelo dos cruzados. Continuaremos
para WADI MUSA (localidade criada ao redor de Petra),
conheceremos o MANANCIAL DE MOISÉS, onde supostamente Moisés golpeou a rocha com sua vara e a
água jorrou e o Museu de Petra, uma excelente mostra
que nos permite entender a história dos Nabateus e
conhecer magníficas peças encontradas na região.
Jantar e alojamento. Os viajantes que desejarem
podem ir a um antigo banho turco ou conhecer o espetáculo de luz e som em Petra.
06 QUI. Petra- Wadi Rum.Hoje teremos o dia mais emocionante da viagem: logo
cedo visitaremos o impressionante recinto arqueológico de PETRA – o acesso é feito através de um estreito
cânion – onde descobriremos os templos e túmulos
escavados nas falésias nesta cidade fundada 300
anos antes de Cristo. Depois do almoço (incluído) sairemos rumo ao impressionante deserto de WADI RUM,
no centro de visitantes tomaremos veículos 4x4 para
descobrir algumas das paisagens mas impactantes,
pararemos no vilarejo de Rum onde conheceremos as
ruínas do templo Nabateu. Faremos um passeio de
camelo de aproximadamente 45 minutos pelo deserto.
Também conheceremos o Cânion Khazali, neste espetacular lugar veremos as gravuras que nos mostram a
origem da língua árabe. Jantar incluído e alojamento
em um acampamento do deserto.
07 SEX. Wadi Rum- Aqaba.Depois do café da manhã sairemos a AQABA, a segunda cidade jordana. Trata-se de uma cidade moderna,
comercial e portuária. Tarde livre para desfrutar do
hotel-resort e das águas quentes do mar Vermelho!
08 SAB. Aqaba –Amã - Cairo.Depois do café da manhã pegaremos “a estrada do
deserto” rumo o aeroporto de AMÃ, chegada.
Tomaremos um voo ( incluido ) que dura mais de uma
hora rumo ao Egito. Chegada ao CAIRO, trâmites fronteiriços e translado ao hotel. Tempo livre.
Nota: Dependendo do número de viajantes, o trajeto de
Aqaba ao aeroporto de Amã poderá ser realizado de
ônibus do serviço regular VIP.
09 DOM. O Cairo.Visita de dia completo onde conheceremos o Sítio
Arqueológico das famosas pirâmides de Quéops,

AMÃ

1 Mar Morto

aqaba 1

1 Petra
1 wadi rum

ASIA E OCEANIA

2/1 Cairo

AMÉRICA

3

ORIENTE MEDIO

1 luxor
1 esna
2 aswan

MAIS INCLUÍDO
ECONÔMICA

Wadi rum

10 SEG. O Cairo.Traslado para o aeroporto. Fim dos nossos serviços.

15 SAB. Cairo.Traslado para o aeroporto. Fim dos nossos serviços.

ATÉ 15 DIAS
MAIS DE 15 DIAS

193

CENTRAL

EGIPTO
Fotografía: evelinredimex

NÓRDICA

(SERVIÇOS ADICIONAIS OPÇ. 2)
• Excursão: Vale dos Reis, Colossos do
Memnon em Luxor, Espetáculo de Luz e
Som nas Pirâmides de Giza em Cairo.
• Barco: Tipico barco de vela falucca e dancas típicas beduinas em Aswan.
• Entradas: Templos de Luxor e Karnak em
Luxor, Necropolis de Thebas, Vale dos Reis,
Colossos do Memnon, Templo da Rainha
Hatshepsut, Medinet Habu; em Luxor,
Templo de Horus em Edfu, Templo de Kom
Ombo em Kom Ombo, Canteiro de Granito
Vermelho, Obelisco Inacabado, Represa
de Aswan em Aswan.
• Voos incluidos: Cairo - Luxor, Aswan Cairo em classe econômica e traslados
de/ para o aeroporto.
• 08 Almoços ou Jantares incluidos em:
Luxor, Luxor, Luxor, Esna, Kom Ombo,
Aswan, Aswan, Aswan.

12 QUA. Esna- Edfu- Kom Ombo - Aswan.Chegada a EDFU e visita ao Templo de Horus (Deus
representado por um falcão). No passado foi coberto
parcialmente pelo limo durante as inundações periódicas do Nilo. Uma vez finalizados os trabalhos de resgate
e restauração, o que vemos é um dos templos mais belos
da época ptolomaica, em excepcional estado de conservação. Navegação a KOM OMBO. Visita ao Templo de
Kom Ombo, único templo dedicado a dois deuses, Sobek
e Haroesis, que possui um Nilômetro (antigo sistema de
medição do nível do rio Nilo) e um crocodilo mumificado.
À noite, festa das chilabas, traje típico do lugar (nos mercados locais é possível adquirir as chilabas por um módico preço). Hospedagem a bordo. Navegação a ASWAN.
Pensão completa a bordo.
13 QUI. Aswan.Chegada a ASWAN. Café da manhã. Visita opcional a
Abu Simbel (visita não incluída neste programa), situada

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito
em ônibus guia falando espanhol, seguro
básico de viagem e café da manhã tipo
buffet.
• Inclui traslado de chegada. Inclui traslado de saída
• Excursão: 4X4 pelo deserto e passeio de
camelo em Wadi Rum.
• Visita Panorâmica em: Cairo.
• Entradas: Castelo de Ajlum e Igreja de Sao
Sergio, em Ajlun; Recinto Arqueologico em
Gerasa;, Castelo de Qasr Kharana e
Castelo de Qusayr Amra em Castelos do
Deserto; , Igreja São Jorge e Parque
Arqueológico
em
Madaba,
Sítio
Arqueológico em Betania, Museu do Mar
Morto e Complexo Panorâmico em Mar
Morto, Fonte de Moises e Museu de Petra,
Sítio Arqueológico em Petra, Centro de
Visitantes, 4X4 pelo deserto e passeio de
camelo em Wadi Rum, Pirâmides de
Quéops, Quéfren e Miquerinos; Museu
Egípcio, Cidadela de Saladino e Mesquita
de Alabastro, Igreja suspensa em Bairro
Copto em Cairo.
• Voos incluídos: Amã - Cairo em classe
econômica e traslados de/ para o aeroporto
• 09 Almoços ou Jantares incluidos em:
Ajlun, Madaba, Complexo Panorâmico,
Mar Morto, Dana, Petra, Petra, Wadi Rum,
Cairo

MEDITERRÂNEO

11 TER. Luxor - Esna.Hoje poderão admirar a Necrópolis de Tebas, visitando o
famoso VALE DOS REIS onde estão escondidos os túmulos dos principais faraós. Entre estes túmulos, compostos
por várias salas e corredores que conduzem às correspondentes câmaras mortuárias, estão localizadas entre
outras, as de Ramsés III, Seti I e Amenhotep II. Também
serão visitados os Colossos do Memnon, duas impressionantes estátuas de Amenofis II além do Templo da
Rainha Hatsepsut (Deir el Bahari) e o Templo de Medinet
Habu. Neste dia poderemos desfrutar da bela paisagem
das margens do Nilo. Haverá diferentes atividades de
barco e, à noite, música e diversão na discoteca.
Navegação a ESNA. Pensão completa a bordo.

14 SEX. Aswan- O Cairo.Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o
avião com destino ao Cairo (aéreo incluído). Chegada ao
aeroporto do CAIRO e traslado ao hotel da categoria
escolhida. À noite, visita ao espetáculo de Luz e Som nas
Pirâmides de Giza.

O PREÇO INCLUI

ATLÂNTICO

(OPÇ. 2) Jordânia e Egito com Cruzeiro pelo Nilo
Dias 1 - 9 como en OPÇ. 1
10 SEG. O Cairo - Luxor.Café da manhã. Traslado do hotel ao aeroporto, para sair
em voo de linha regular (aéreo incluído) com destino a
LUXOR. Chegada e traslado ao barco, trâmites de embarque e acomodação. Pensão completa a bordo. Começarão
visitando os templos de Luxor e Karnark, impressionante
conjunto de Templos. Alojamento a bordo

a duzentos e oitenta quilômetros de Aswam e visita aos
templos talhados no despenhadeiro ocidental do deserto, por Ramsés II, no século XII antes de Cristo, com estátuas de 20 metros de altura, dedicado ao deus Amon Ra,
e o Templo de Nefertari, dedicado à deusa Hathor. Visita
incluída o Canteiro de Granito Vermelho, onde se encontra o famoso Obelisco Inacabado e a represa de Aswan,
uma das maiores do mundo, que forma o lago Nasser
cuja extensão supera os 500 km. À tarde, passeio em
“faluca”, típicos barcos de vela da região, até a ilha de
Kitchener onde está o Jardim Botânico. Ao cair da tarde,
pode ser apreciado um espetáculo de danças típicas
beduínas, com música folclórica e festa de despedida.
Pensão completa a bordo.

PENINSULA IBÉRICA

Quéfren e Miquerinos (ingresso ao interior de uma delas
não incluído), assim como a impressionante Esfinge
esculpida na rocha. Visita ao Museu Egípcio com sua
arte milenar e onde se guarda o tesouro do túmulo de
Tutancâmon. Almoço incluído. A Cidadela de Saladino e
a Mesquita de Alabastro. Faremos um passeio pelo bairro copto onde conheceremos a igreja suspensa construída em cima de uma fortaleza romana.

AMÉRICA

DIS

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
NIBILID
PO

NLINE

O

ORIENTE MEDIO

ASIA E OCEANIA

ESPANHOL

ADE

MAIS INCLUÍDO

Novidade

GUIA FALANDO EM

DESDE 2255$-DÍAS 12/17
DATAS DE SAÍDA
(OPÇ. 1)
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

02, 09*, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01*, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24*, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
04, 11*, 18*, 25

MAIS DE 15 DIAS

ATÉ 15 DIAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÂNEO

ATLÂNTICO

PENINSULA IBÉRICA

ECONÔMICA

(OPÇ. 2)
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

02*, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17*, 24*, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
04, 11*, 18*, 25

PREÇOS POR PESSOA
OPÇÃO 1

DBL

ID: 19369

T.Alt
T. Med
T.Baixa
*T.Ext

$
$
$
$

2383
2314
2255
2484

$
$
$
$

3500
3336
3181
3672

OPÇÃO 2

DBL

ID: 19388

T.Alt
T. Med
T.Baixa
*T.Ext

INDIV
3138
3069
3010
3239

INDIV
4606
4442
4287
4778

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem na
parte final do folheto e na sua página web
“Minha Viagem”.

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir o passaporte do passageiro no
momento da venda.
Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues espanhol/inglês. De acordo com número
total de viajantes inscritos será realizado em
um ou dois idiomas (sempre em espanhol, em
ocasiões também em inglês).
No Israel, Jordânia e Egito cada país aplica uma
taxa de entrada e saída que o passageiro deverá
pagar diretamente à chegada / saída do país e
que não estão incluídas no preço do pacote.
Teremos que trocar de ônibus e de guia na fronteira por imposição legal. Os guias não podem
acompanhar os grupos nos trâmites fronteiriços,
não obstante, darão o maior número de informações possível sobre os requisitos a realizar. As
demoras ao atravessar as fronteiras podem
durar várias horas.
Nos circuitos do Egito que incluem Cruzeiro, a
gorjeta aproximada será de 40 USD por pessoa e
deve ser paga no decorrer do cruzeiro. Este
valor é de caráter obrigatório e varia em função
da duração do cruzeiro. Os trechos aéreos internos incluídos em nosso circuito têm uma limitação de bagagem de 23 kg /pessoa.
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Jerusalém Clássico, Jordânia e Cairo
Contrastes de Jerusalém, Jordânia y Egito
OPÇÃO 1

(OPÇ. 1) Jerusalém Clássico, Jordânia e Cairo
01 QUI. Jerusalém.Chegada ao aeroporto, assistência e translado ao hotel.
Alojamento.
02 SEX. Jerusalém - Belem - Jerusalém.Café da manhã. Saida para conhecer a Cidade Nova de
Jerusalém. Conheceremos o Santuário do Livro no
Museu de Israel, onde estão expostos os manuscritos do
Mar Morto e a maquete que representa a cidade de
Jerusalém nos tempos de Jesus Cristo. Visita do barrio
da Ein Karen, pitoresco bairro ns arredores da cidade
para visitar o Santuário de São João Batista. Também
conheceremos Yad Vashem, Museu e Memorial do
Holocausto. À tarde viajaremos para BELÉM, situada
detrás do muro construído nos últimos anos para separar as duas comunidades. Com um guia palestino
conheceremos a Igreja da Natividade, a Gruta do
Presépio. Retorno a Jerusalém e alojamento.
03 SAB. Jerusalém.Café da manhã. Saída para a Cidade Antiga ou Velha,
visitaremos o Muro das Lamentações. A seguir iremos a pé
pela Via Dolorosa para chegar ao Gólgota, lugar da crucificação de Jesus Cristo, e ao Santo Sepulcro. Visita ao
Monte Sião onde se encontram o Túmulo do Rei David, o
Cenáculo (lugar do última ceia “A Eucaristia” e
“Pentecostes”) e a Abadia da Dormição – Assunção de
Maria. Seguiremos para o Monte das Oliveiras, para apreciar a magnífica vista da cidade. Finalmente visitaremos o
Jardim de Getsêmani e a Basílica da Agonia. Alojamento.
04 DOM. Jerusalém - Ajlun – Jerash – Amã.Café da manhã. Sairemos cedo rumo à fronteira de Israel
com a Jordânia. Chegada à Ponte Sheik Hussein onde
faremos os trâmites fronteiriços e de visto. Bem-vindos à
Jordânia! Conheceremos a FORTALEZA DE AJLUN, potente castelo do século XII. Nesta região sempre conviveram
muçulmanos e cristãos ortodoxos, visitaremos a antiga
IGREJA DE SÃO SÉRGIO. Oramos todos pela paz? Almoço
incluído. Continuaremos para JERASH, e visitaremos seu
impressionante recinto arqueológico romano. Seguiremos
para AMÃ. Chegada e alojamento.
NOTA: Para chegar à fronteira de Sheik Hussein é necessário tomar um ônibus especialmente destinado para tal.
O custo aproximado da viagem de ônibus é de $3 por
pessoa que devem ser pagos diretamente pelos próprios
passageiros.
TAXAS: Cada país aplica uma taxa de entrada e saída que
o passageiro deverá pagar diretamente no destino. De
forma orientativa, estas são as tarifas das taxas/vistos
(preços sujeitos a modificação sem prévio aviso) que
podem ser aplicadas: Israel: $32 (Taxa de saída rumo à
Jordânia); Jordânia: 40 dinares/$ 60 (visto fronteira
Sheik Hussein).

OPÇÃO 2

05 SEG. Amã –Castelos do Deserto- Madaba- Monte
Nebo- Amã.Sairemos rumo aos CASTELOS DO DESERTO, construídos
entre os séculos VII e VIII. Conheceremos QASR KHARANA,
com sua imponente estrutura de paredes grossas e
QUSAYR AMRA, declarado Patrimônio da Humanidade,
merecem destaque os afrescos de suas paredes.
Posteriormente viajaremos para MADABA, almoço
incluído. Conheceremos o Parque Arqueológico de
Madaba, atravessado por uma antiga calçada romana e
a Igreja de São Jorge, com seu fantástico mosaico do
século VI que representa o mapa mais antigo conhecido
da Terra Santa. Continuaremos rumo ao MONTE NEBO,
lugar onde Moisés parou para contemplar a terra prometida. Retorno a Amã. Chegada e tempo livre.06 TER. Amã- Betania – Complexo Panorâmico- Mar
Morto.Sairemos rumo a BETÂNIA, às margens do Rio Jordão,
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, é o
lugar onde João Batista batizou Jesus. Posteriormente
incluiremos a visita ao MUSEU DO MAR MORTO, em um
impressionante complexo panorâmico, almoço incluído.
Chegada ao nosso hotel no MAR MORTO, não deixe de se
banhar no mar mais salgado e de menor altitude da
Terra. Jantar incluído e alojamento.
07 QUA. Mar Morto- Caverna de Ló- Dana – Shobak Petra.Emocionante etapa pelo interior da Jordânia. Nossa
estrada segue o Mar Morto. Conheceremos a CAVERNA
DE LÓ, descoberta em 1991, com sua antiga igreja bizantina do século VI. Posteriormente subiremos as montanhas. DANA, pequeno vilarejo pitoresco de casas de
pedra sobre uma imensa falésia. Almoço incluído.
Continuaremos pela rota do rei rumo a SHOUBAK, onde
poderemos fotografar (apenas exterior) o grande castelo dos cruzados. Continuaremos para WADI MUSA (localidade criada ao redor de Petra), conheceremos o
MANANCIAL DE MOISÉS, onde supostamente Moisés
golpeou a rocha com sua vara e a água jorrou e o Museu
de Petra, uma excelente mostra que nos permite entender a história dos Nabateus e conhecer magníficas
peças encontradas na região. Jantar e alojamento. Os
viajantes que desejarem podem ir a um antigo banho
turco ou conhecer o espetáculo de luz e som em Petra.
08 QUI. Petra- Wadi Rum.Hoje teremos o dia mais emocionante da viagem: logo
cedo visitaremos o impressionante recinto arqueológico
de PETRA – o acesso é feito através de um estreito
cânion – onde descobriremos os templos e túmulos
escavados nas falésias nesta cidade fundada 300 anos
antes de Cristo. Depois do almoço (incluído) sairemos
rumo ao impressionante deserto de WADI RUM, no cen-
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2 AMÃ
1 Mar Morto

1
santa Catarina

ASIA E OCEANIA

1 Petra
1 wadi rum

2/1 Cairo

AMÉRICA

JERUSALÉM

ORIENTE MEDIO

1 luxor
1 esna
2 aswan

MAIS INCLUÍDO

17 SAB. O Cairo.Traslado para o aeroporto. Fim dos nossos serviços.
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MAIS DE 15 DIAS

16 SEX. Aswan- O Cairo.Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o
avião com destino ao Cairo (aéreo incluído). Chegada ao
aeroporto do CAIRO e traslado ao hotel da categoria
escolhida. À noite, visita ao espetáculo de Luz e Som nas
Pirâmides de Giza.

ATÉ 15 DIAS

(OPÇ. 2) Contrastes de Jerusalém, Jordânia y Egito
Dias 1 - 11 como en OPÇ. 1
12 SEG. O Cairo - Luxor.Café da manhã. Traslado do hotel ao aeroporto, para sair
em voo de linha regular (aéreo incluído) com destino a

15 QUI. Aswan.Chegada a ASWAN. Café da manhã. Visita opcional a
Abu Simbel (visita não incluída neste programa), situada
a duzentos e oitenta quilômetros de Aswam e visita aos
templos talhados no despenhadeiro ocidental do deserto, por Ramsés II, no século XII antes de Cristo, com
estátuas de 20 metros de altura, dedicado ao deus
Amon Ra, e o Templo de Nefertari, dedicado à deusa
Hathor. Visita incluída o Canteiro de Granito Vermelho,
onde se encontra o famoso Obelisco Inacabado e a
represa de Aswan, uma das maiores do mundo, que
forma o lago Nasser cuja extensão supera os 500 km. À
tarde, passeio em “faluca”, típicos barcos de vela da
região, até a ilha de Kitchener onde está o Jardim
Botânico. Ao cair da tarde, pode ser apreciado um espetáculo de danças típicas beduínas, com música folclórica e festa de despedida. Pensão completa a bordo.

CENTRAL

12 SEG. O Cairo.Café da manhã. Traslado ao aeroporto do Cairo e fim
dos nossos serviços

14 QUA. Esna- Edfu- Kom Ombo - Aswan.Chegada a EDFU e visita ao Templo de Horus (Deus
representado por um falcão). No passado foi coberto
parcialmente pelo limo durante as inundações periódicas do Nilo. Uma vez finalizados os trabalhos de resgate
e restauração, o que vemos é um dos templos mais belos
da época ptolomaica, em excepcional estado de conservação. Navegação a KOM OMBO. Visita ao Templo de
Kom Ombo, único templo dedicado a dois deuses, Sobek
e Haroesis, que possui um Nilômetro (antigo sistema de
medição do nível do rio Nilo) e um crocodilo mumificado. À noite, festa das chilabas, traje típico do lugar (nos
mercados locais é possível adquirir as chilabas por um
módico preço). Hospedagem a bordo. Navegação a
ASWAN. Pensão completa a bordo.

NÓRDICA

11 DOM. O Cairo.Visita de dia completo onde conheceremos o Sítio
Arqueológico das famosas pirâmides de Quéops,
Quéfren e Miquerinos (ingresso ao interior de uma delas
não incluído), assim como a impressionante Esfinge
esculpida na rocha. Visita ao Museu Egípcio com sua
arte milenar e onde se guarda o tesouro do túmulo de
Tutancâmon. Almoço incluído. A Cidadela de Saladino e
a Mesquita de Alabastro. Faremos um passeio pelo bairro copto onde conheceremos a igreja suspensa construída em cima de uma fortaleza romana.

13 TER. Luxor - Esna.Hoje poderão admirar a Necrópolis de Tebas, visitando o
famoso VALE DOS REIS onde estão escondidos os túmulos dos principais faraós. Entre estes túmulos, compostos por várias salas e corredores que conduzem às correspondentes câmaras mortuárias, estão localizadas
entre outras, as de Ramsés III, Seti I e Amenhotep II.
Também serão visitados os Colossos do Memnon, duas
impressionantes estátuas de Amenofis II além do Templo
da Rainha Hatsepsut (Deir el Bahari) e o Templo de
Medinet Habu. Neste dia poderemos desfrutar da bela
paisagem das margens do Nilo. Haverá diferentes atividades de barco e, à noite, música e diversão na discoteca. Navegação a ESNA. Pensão completa a bordo.

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito
em ônibus guia falando espanhol, seguro
básico de viagem e café da manhã tipo
buffet.
• Inclui traslado de chegada. Inclui traslado de saida
• Excursão: Belem em Jerusalém, 4X4 pelo
deserto e passeio de camelo em Wadi
Rum.
• Visita Panorâmica em: Jerusalém, Cairo.
• Entradas: Santuário do Libro, Museu do
Holocausto em Jerusalem; Igreja da
Natividade em Belem, Igreja do Santo
Sepulcro, Túmulo do Rei David, Cenáculo,
Abadía da Dormicão em Jerusalem,
Castelo e Igreja de São Sergio em Ajlun;
Sítio Arqueológico em Gerasa;, Castelo de
Qasr Kharana e Castelo de Qusayr Amra
em Castelos do Deserto; , Igreja São Jorge
e Parque Arqueológico em Madaba, Sítio
Arqueológico em Betania, Museu do Mar
Morto e Complexo Panorâmico em Mar
Morto, Fonte de Moises e Museu de Petra,
Sítio Arqueológico em Petra, Centro de
Visitantes, 4X4 pelo deserto e passeio de
camelo em Wadi Rum, Monasterio de
Santa Catarina em Santa Catarina, Moises
Bem, Pirâmides de Quéops, Quéfren e
Miquerinos; Museu Egípcio, Cidadela de
Saladino e Mesquita de Alabastro, Igreja
suspensa em Bairro Copto em Cairo.
• 11 Almoços ou Jantares incluidos em:
Ajlun, Madaba, Complexo Panorâmico,
Mar Morto, Dana, Petra, Petra, Wadi Rum,
Santa Catarina, Pozos de Moises, Cairo
•
• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Excursão: Vale dos Reis, Colossos do
Memnon em Luxor, Espetáculo de Luz e
Som nas Pirâmides de Giza em Cairo.
• Barco: Tipico barco de vela falucca e dancas típicas beduinas em Aswan.
• Entradas: Templos de Luxor e Karnak em
Luxor, Necropolis de Thebas, Vale dos Reis,
Colossos do Memnon, Templo da Rainha
Hatshepsut, Medinet Habu; em Luxor,
Templo de Horus em Edfu, Templo de Kom
Ombo em Kom Ombo, Canteiro de Granito
Vermelho, Obelisco Inacabado, Represa
de Aswan em Aswan.
• Voos incluidos: Cairo - Luxor, Aswan Cairo em classe econômica e traslados
de/ para o aeroporto.
• 08 Almoços ou Jantares incluidos em:
Luxor, Luxor, Luxor, Esna, Kom Ombo,
Aswan, Aswan, Aswan.

MEDITERRÂNEO

10 SAB. Santa Catarina- Pozos de Moises – Cairo.Ao pé do Monte Sinai conheceremos o impressionante
Mosteiro amuralhado de SANTA CATARINA, onde segundo
a tradição Moisés viu “a sarça que ardia sem se consumir”,
o mosteiro é um lugar sagrado para judeus, cristãos e
muçulmanos, pertence à igreja ortodoxa e foi declarado
Patrimônio da Humanidade. Posteriormente seguiremos
pelo deserto do Sinai, onde veremos pitorescas paisagens. Almoço incluído durante o trajeto. Parada nos
POÇOS DE MOISÉS, lugar bíblico com aspecto de pequeno
oásis. Sairemos do Sinai pelo túnel sob o canal de SUEZ.
CAIRO, chegada ao final da tarde.- Alojamento.

LUXOR. Chegada e traslado ao barco, trâmites de embarque e acomodação. Pensão completa a bordo. Começarão
visitando os templos de Luxor e Karnark, impressionante
conjunto de Templos. Alojamento a bordo

ATLÂNTICO

09 SEX. Wadi Rum- Aqaba- Eilat – Santa Catarina.Depois do café da manhã sairemos para AQABA, a
segunda cidade jordana, às margens do Mar Vermelho.
Um passeio pelo centro antes de seguir rumo à fronteira
de ISRAEL, EILAT, chegada a esta moderna e turística
cidade com suas excelentes praias. Tempo para relaxar,
almoçar e passear, assim como para se banhar antes de
continuarmos rumo à fronteira do EGITO. Passagem
pelo Sinai, durante nosso trajeto poderemos tirar fotos
da Ilha do Faraó com a potente fortaleza de Saladino.
Continuaremos rumo a SANTA CATARINA - Chegada,
jantar incluído e alojamento-.
NOTA: Na travessia da Jordânia para Israel e de Israel
para o Egito devem ser pagas, por parte da viajante,
taxas de entrada/saída nos diferentes países. Jordânia:
$15 (taxas de saída), Israel: $32 (taxa de saída), Egito: $45
(visto de entrada, que na realidade são $25 de visto + $20
despesas de tramitação)

O PREÇO INCLUI

PENINSULA IBÉRICA

tro de visitantes tomaremos veículos 4x4 para descobrir algumas das paisagens mas impactantes, pararemos no vilarejo de Rum onde conheceremos as ruínas do
templo Nabateu. Faremos um passeio de camelo de
aproximadamente 45 minutos pelo deserto. Também
conheceremos o Cânion Khazali, neste espetacular
lugar veremos as gravuras que nos mostram a origem
da língua árabe. Jantar incluído e alojamento em um
acampamento do deserto.

ECONÔMICA

BETÂNIA, LUGAR ONDE JOÃO BAUTISTA BAUTIZOU JESUS

ASIA E OCEANIA

AMÉRICA

Novidade
GUIA FALANDO EM

ECONÔMICA
PENINSULA IBÉRICA

DIS

DESDE 1574$-DÍAS 10/15
DATAS DE SAÍDA
Aswan

(OPÇ. 1)
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
06, 13, 20, 27

(OPÇ. 2)
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

04*, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19*, 26
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
06, 13*, 20*, 27*

PREÇOS POR PESSOA
OPÇÃO 1

DBL

MEDITERRÂNEO

ID: 19372

NÓRDICA

NIBILID
PO

NLINE

O

ATLÂNTICO

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
ADE

MAIS INCLUÍDO

ORIENTE MEDIO

ESPANHOL

T.Alt
T. Med
T.Baixa

$
$
$

1690
1633
1574

$
$
$
$

2762
2598
2500
2950

OPÇÃO 2

DBL

ID: 19373

T.Alt
T. Med
T.Baixa
*T.Ext

INDIV
2195
2138
2079

INDIV
3618
3454
3356
3806

NOTAS IMPORTANTES

MAIS DE 15 DIAS

ATÉ 15 DIAS

CENTRAL

Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir o passaporte do passageiro no momento da venda.
Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues
espanhol/inglês. De acordo com número total de
viajantes inscritos será realizado em um ou dois
idiomas (sempre em espanhol, em ocasiões também em inglês).
No Jordânia e Egito cada país aplica uma taxa de
entrada e saída que o passageiro deverá pagar
diretamente à chegada / saída do país e que não
estão incluídas no preço do pacote. Teremos que
trocar de ônibus e de guia na fronteira por imposição legal. Os guias não podem acompanhar os
grupos nos trâmites fronteiriços, não obstante,
darão o maior número de informações possível
sobre os requisitos a realizar. As demoras ao atravessar as fronteiras podem durar várias horas.
Nos circuitos do Egito que incluem Cruzeiro, a gorjeta aproximada será de 40 USD por pessoa e
deve ser paga no decorrer do cruzeiro. Este valor
é de caráter obrigatório e varia em função da
duração do cruzeiro. Os trechos aéreos internos
incluídos em nosso circuito têm uma limitação de
bagagem de 23 kg /pessoa.
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Luzes da Jordânia e Cairo

OPÇÃO 1

Luzes da Jordânia e Egito com Cruzeiro pelo Nilo
(OPÇ. 1) Luzes da Jordânia e Cairo
01 SAB. Amã.Bem-vindo à Jordânia! Chegada, traslado para hotel e
alojamento.
02 DOM. Amã - Ajlun – Jerash – Amã.Café da manhã. Viajaremos rumo ao norte da Jordânia,
entre montanhas conheceremos a FORTALEZA DE AJLUN,
potente castelo do século XII. Nesta região sempre conviveram muçulmanos e cristãos ortodoxos, visitaremos a
antiga IGREJA DE SÃO SÉRGIO. Oramos todos pela paz?
Almoço incluído. Continuaremos rumo a JERASH e visitaremos seu impressionante recinto arqueológico romano. Retorno a AMÃ. Chegada e alojamento.
03 SEG. Amã – Castelos do Deserto- Madaba- Monte
Nebo- Amã.Sairemos rumo aos CASTELOS DO DESERTO, construídos
entre os séculos VII e VIII. Conheceremos QASR
KHARANA, com sua imponente estrutura de paredes
grossas e QUSAYR AMRA, declarado Patrimônio da
Humanidade, merecem destaque os afrescos de suas
paredes. Posteriormente viajaremos para MADABA,
almoço incluído. Conheceremos o Parque Arqueológico
de Madaba, atravessado por uma antiga calçada romana e a Igreja de São Jorge, com seu fantástico mosaico
do século VI que representa o mapa mais antigo conhecido da Terra Santa. Continuaremos rumo ao MONTE
NEBO, lugar onde Moisés parou para contemplar a terra
prometida. Retorno a Amã. Chegada e tempo livre.04 TER. Amã- Betania – Complexo Panorâmico- Mar
Morto.Sairemos rumo a BETÂNIA, às margens do Rio Jordão,
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, é o
lugar onde João Batista batizou Jesus. Posteriormente
incluiremos a visita ao MUSEU DO MAR MORTO, em um
impressionante complexo panorâmico, almoço incluído. Chegada ao nosso hotel no MAR MORTO, não deixe
de se banhar no mar mais salgado e de menor altitude
da Terra. Jantar incluído e alojamento.
05 QUA. Mar Morto- Caverna de Ló- Dana – Shobak Petra.Emocionante etapa pelo interior da Jordânia. Nossa
estrada segue o Mar Morto. Conheceremos a CAVERNA
DE LÓ, descoberta em 1991, com sua antiga igreja bizantina do século VI. Posteriormente subiremos as montanhas. DANA, pequeno vilarejo pitoresco de casas de
pedra sobre uma imensa falésia. Almoço incluído.
Continuaremos pela rota do rei rumo a SHOUBAK, onde
poderemos fotografar (apenas exterior) o grande castelo dos cruzados. Continuaremos para WADI MUSA (localidade criada ao redor de Petra), conheceremos o
MANANCIAL DE MOISÉS, onde supostamente Moisés
golpeou a rocha com sua vara e a água jorrou e o Museu
de Petra, uma excelente mostra que nos permite entender a história dos Nabateus e conhecer magníficas
peças encontradas na região. Jantar e alojamento. Os

OPÇÃO 2

viajantes que desejarem podem ir a um antigo banho
turco ou conhecer o espetáculo de luz e som em Petra.
06 QUI. Petra- Wadi Rum.Hoje teremos o dia mais emocionante da viagem: logo
cedo visitaremos o impressionante recinto arqueológico
de PETRA – o acesso é feito através de um estreito
cânion – onde descobriremos os templos e túmulos
escavados nas falésias nesta cidade fundada 300 anos
antes de Cristo. Depois do almoço (incluído) sairemos
rumo ao impressionante deserto de WADI RUM, no centro de visitantes tomaremos veículos 4x4 para descobrir algumas das paisagens mas impactantes, pararemos no vilarejo de Rum onde conheceremos as ruínas
do templo Nabateu. Faremos um passeio de camelo de
aproximadamente 45 minutos pelo deserto. Também
conheceremos o Cânion Khazali, neste espetacular
lugar veremos as gravuras que nos mostram a origem
da língua árabe. Jantar incluído e alojamento em um
acampamento do deserto.
07 SEX. Wadi Rum- Aqaba- Eilat – Santa Catarina.Depois do café da manhã sairemos para AQABA, a
segunda cidade jordana, às margens do Mar Vermelho.
Um passeio pelo centro antes de seguir rumo à fronteira
de ISRAEL, EILAT, chegada a esta moderna e turística
cidade com suas excelentes praias. Tempo para relaxar,
almoçar e passear, assim como para se banhar antes de
continuarmos rumo à fronteira do EGITO. Passagem
pelo Sinai, durante nosso trajeto poderemos tirar fotos
da Ilha do Faraó com a potente fortaleza de Saladino.
Continuaremos rumo a SANTA CATARINA - Chegada,
jantar incluído e alojamento-.
NOTA: Na travessia da Jordânia para Israel e de Israel
para o Egito devem ser pagas, por parte da viajante,
taxas de entrada/saída nos diferentes países. Jordânia:
$15 (taxas de saída), Israel: $32 (taxa de saída), Egito: $45
(visto de entrada, que na realidade são $25 de visto + $20
despesas de tramitação)
08 SAB. Santa Catarina- Pozos de Moises – O Cairo.Ao pé do Monte Sinai conheceremos o impressionante
Mosteiro amuralhado de SANTA CATARINA, onde segundo
a tradição Moisés viu “a sarça que ardia sem se consumir”, o mosteiro é um lugar sagrado para judeus, cristãos
e muçulmanos, pertence à igreja ortodoxa e foi declarado
Patrimônio da Humanidade. Posteriormente seguiremos
pelo deserto do Sinai, onde veremos pitorescas paisagens. Almoço incluído durante o trajeto. Parada nos
POÇOS DE MOISÉS, lugar bíblico com aspecto de pequeno
oásis. Sairemos do Sinai pelo túnel sob o canal de SUEZ.
CAIRO, chegada ao final da tarde.- Alojamento.
09 DOM. O Cairo.Visita de dia completo onde conheceremos o Sítio
Arqueológico das famosas pirâmides de Quéops,
Quéfren e Miquerinos (ingresso ao interior de uma delas
não incluído), assim como a impressionante Esfinge
esculpida na rocha. Visita ao Museu Egípcio com sua

AMÃ
1 Mar Morto

1
Santa Catarina

ASIA E OCEANIA

1 Petra
1 wadi rum

2 Cairo

AMÉRICA

3

ORIENTE MEDIO

luxor 1
esna 1
2 aswan

MAIS INCLUÍDO
ECONÔMICA

KOMBO OMBO

10 SEG. O Cairo.Traslado para o aeroporto. Fim dos nossos serviços.

15 SAB. O Cairo.Traslado para o aeroporto. Fim dos nossos serviços.

MAIS DE 15 DIAS
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ATÉ 15 DIAS

ESPETÁCULO DE LUZ E SOM
NAS PIRÂMIDES DE GIZA

CENTRAL

13 QUI. Aswan.Chegada a ASWAN. Café da manhã. Visita opcional a
Abu Simbel (visita não incluída neste programa), situada
a duzentos e oitenta quilômetros de Aswam e visita aos
templos talhados no despenhadeiro ocidental do deserto, por Ramsés II, no século XII antes de Cristo, com estátuas de 20 metros de altura, dedicado ao deus Amon Ra,

(SERVIÇOS ADICIONAIS OPÇ. 2)
• Excursão: Vale dos Reis, Colossos do Memnon
em Luxor, Espetáculo de Luz e Som nas
Pirâmides de Giza em Cairo.
• Barco: Tipico barco de vela falucca e dancas
típicas beduinas em Aswan.
• Entradas: Templos de Luxor e Karnak em
Luxor, Necropolis de Thebas, Vale dos Reis,
Colossos do Memnon, Templo da Rainha
Hatshepsut, Medinet Habu; em Luxor, Templo
de Horus em Edfu, Templo de Kom Ombo em
Kom Ombo, Canteiro de Granito Vermelho,
Obelisco Inacabado, Represa de Aswan em
Aswan.
• Voos incluidos: Cairo - Luxor, Aswan - Cairo
em classe econômica e traslados de/ para o
aeroporto.
• 08 Almoços ou Jantares incluidos em: Luxor,
Luxor, Luxor, Esna, Kom Ombo, Aswan,
Aswan, Aswan.

NÓRDICA

12 QUA. Esna- Edfu- Kom Ombo - Aswan.Chegada a EDFU e visita ao Templo de Horus (Deus
representado por um falcão). No passado foi coberto
parcialmente pelo limo durante as inundações periódicas do Nilo. Uma vez finalizados os trabalhos de resgate
e restauração, o que vemos é um dos templos mais belos
da época ptolomaica, em excepcional estado de conservação. Navegação a KOM OMBO. Visita ao Templo de
Kom Ombo, único templo dedicado a dois deuses, Sobek
e Haroesis, que possui um Nilômetro (antigo sistema de
medição do nível do rio Nilo) e um crocodilo mumificado.
À noite, festa das chilabas, traje típico do lugar (nos mercados locais é possível adquirir as chilabas por um módico preço). Hospedagem a bordo. Navegação a ASWAN.
Pensão completa a bordo.

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em
ônibus guia falando espanhol, seguro básico
de viagem e café da manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada. Inclui traslado
de saída
• Excursão: 4X4 pelo deserto e passeio de
camelo em Wadi Rum.
• Visita Panorâmica em: Cairo.
• Entradas: Castelo de Ajlum e Igreja de Sao
Sergio em Ajlun; Recinto Arqueológico em
Gerasa; Castelo de Qasr Kharana e Castelo
de Qusayr Amra em Castelos do Deserto; ,
Igreja São Jorge e Parque Arqueológico em
Madaba, Sítio Arqueológico em Betania,
Museu do Mar Morto e Complexo Panorâmico
em Mar Morto, Fonte de Moises e Museu de
Petra, Sítio Arqueológico em Petra, Centro de
Visitantes, 4X4 pelo deserto e passeio de
camelo em Wadi Rum, Monasterio de Santa
Catarina em Santa Catarina, Moises Bem,
Pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos;
Museu Egípcio, Cidadela de Saladino e
Mesquita de Alabastro, Igreja suspensa em
Bairro Copto em Cairo.
• 11 Almoços ou Jantares incluidos em: Ajlun,
Madaba, Complexo Panorâmico, Mar Morto,
Dana, Petra, Petra, Wadi Rum, Santa
Catarina, Pozos de Moises, Cairo

MEDITERRÂNEO

11 TER. Luxor - Esna.Hoje poderão admirar a Necrópolis de Tebas, visitando o
famoso VALE DOS REIS onde estão escondidos os túmulos dos principais faraós. Entre estes túmulos, compostos por várias salas e corredores que conduzem às correspondentes câmaras mortuárias, estão localizadas
entre outras, as de Ramsés III, Seti I e Amenhotep II.
Também serão visitados os Colossos do Memnon, duas
impressionantes estátuas de Amenofis II além do Templo
da Rainha Hatsepsut (Deir el Bahari) e o Templo de
Medinet Habu. Neste dia poderemos desfrutar da bela
paisagem das margens do Nilo. Haverá diferentes atividades de barco e, à noite, música e diversão na discoteca. Navegação a ESNA. Pensão completa a bordo.

14 SEX. Aswan- O Cairo.Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o
avião com destino ao Cairo (aéreo incluído). Chegada ao
aeroporto do CAIRO e traslado ao hotel da categoria
escolhida. À noite, visita ao espetáculo de Luz e Som nas
Pirâmides de Giza.

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem
na parte final do folheto e na sua página
web “Minha Viagem”.

ATLÂNTICO

(OPÇ. 2) Luzes da Jordânia e Egito com Cruzeiro pelo
Nilo
Dias 1 - 9 como en OPÇ. 1
10 SEG. O Cairo - Luxor.Café da manhã. Traslado do hotel ao aeroporto, para sair
em voo de linha regular (aéreo incluído) com destino a
LUXOR. Chegada e traslado ao barco, trâmites de embarque e acomodação. Pensão completa a bordo. Começarão
visitando os templos de Luxor e Karnark, impressionante
conjunto de Templos. Alojamento a bordo

e o Templo de Nefertari, dedicado à deusa Hathor. Visita
incluída o Canteiro de Granito Vermelho, onde se encontra o famoso Obelisco Inacabado e a represa de Aswan,
uma das maiores do mundo, que forma o lago Nasser
cuja extensão supera os 500 km. À tarde, passeio em
“faluca”, típicos barcos de vela da região, até a ilha de
Kitchener onde está o Jardim Botânico. Ao cair da tarde,
pode ser apreciado um espetáculo de danças típicas
beduínas, com música folclórica e festa de despedida.
Pensão completa a bordo.

PENINSULA IBÉRICA

arte milenar e onde se guarda o tesouro do túmulo de
Tutancâmon. Almoço incluído. A Cidadela de Saladino e
a Mesquita de Alabastro. Faremos um passeio pelo bairro copto onde conheceremos a igreja suspensa construída em cima de uma fortaleza romana.

AMÉRICA
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ATLÂNTICO

(OPÇ. 1)
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

06*, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21,
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21*, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22
01, 08*, 15*, 22*, 29

(OPÇ. 2)
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14*, 21*, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22
01, 08*, 15*, 22*, 29*

NÓRDICA

MEDITERRÂNEO

PREÇOS POR PESSOA
OPÇÃO 1
ID: 19364
T.Alt
T. Med
T.Baixa
*T.Ext
OPÇÃO 2
ID: 19365
T.Alt
T. Med
T.Baixa
*T.Ext

$
$
$
$

DBL
2886
2841
2803
2952

INDIV
3929
3884
3846
3995

$
$
$
$

DBL
3806
3762
3723
3872

INDIV
5205
5161
5122
5271

CENTRAL

NOTAS IMPORTANTES

ATÉ 15 DIAS

ESPANHOL

O

NLINE

DATAS DE SAÍDA

MAIS DE 15 DIAS

GUIA FALANDO EM

NIBILID
PO

ADE

MAIS INCLUÍDO

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

Para confirmação de todos os serviços é necessário
incluir o passaporte do passageiro no momento da
venda.
Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues
espanhol/inglês. De acordo com número total de
viajantes inscritos será realizado em um ou dois
idiomas (sempre em espanhol, em ocasiões também
em inglês).
No Israel, Jordânia e Egito cada país aplica uma taxa
de entrada e saída que o passageiro deverá pagar
diretamente à chegada / saída do país e que não
estão incluídas no preço do pacote. Teremos que
trocar de ônibus e de guia na fronteira por imposição
legal. Os guias não podem acompanhar os grupos
nos trâmites fronteiriços, não obstante, darão o
maior número de informações possível sobre os
requisitos a realizar. As demoras ao atravessar as
fronteiras podem durar várias horas.
Nos circuitos do Egito que incluem Cruzeiro, a gorjeta aproximada será de 40 USD por pessoa e deve ser
paga no decorrer do cruzeiro. Este valor é de caráter obrigatório e varia em função da duração do
cruzeiro. Os trechos aéreos internos incluídos em
nosso circuito têm uma limitação de bagagem de 23
kg /pessoa.

198

israel

Sonho do Oriente Médio

OPÇÃO 1

Lenda de Israel, Jordânia e Egito
Sonho do Oriente Médio
01 SEG. Tel Aviv.Chegada ao aeroporto, assistência e translado ao hotel.
Alojamento.
02 TER. Tel Aviv- Cesareia - Haifa - So João de Acre
-Nazaré.Café da manhã. Saída da cidade de Tel Aviv beirando o
Mar Mediterrâneo até chegar a Jaffa (Yafo, em hebraico, Yafa, em árabe), antigo porto de Israel, hoje bairro de
artistas. Visita à Igreja de São Pedro. Continuação pela
costa rumo a CESAREIA Marítima, antiga capital
Romana, onde visitaremos seu Teatro, a Muralha da
Fortaleza dos Cruzados e o Aqueduto Romano.
Seguiremos nossa viagem para a cidade de HAIFA, subiremos ao Monte Carmelo, onde se encontra a Caverna
do Profeta Elias e contemplaremos o Templo Bahai e
seus Jardins Persas, e desfrutaremos de uma vista
panorâmica da cidade e do porto. Continuaremos rumo
a São João de Acre (Akko), capital dos Cruzados, visitando as fortalezas medievais. Chegada a NazaréH.
Jantar incluído. Alojamento.
03 QUA. Nazaré- Monte do Precipicio - Monte Tabor Cana de Galilea - Nazaré.Café da manhã. Em Nazaré visitaremos a Igreja da
Anunciação, a Carpintaria de São José e a Fonte da
Virgem Maria. Continuamos para o Monte do Precipicio,
onde podemos admirar uma bela vista panorâmica de
Nazaré e seus arredores, Depois, visitaremos o MONTE
TABOR onde ocorreu, diante de Moisés e Elias, a transfiguração de Jesus Cristo. Conheceremos Canaã de
Galileia onde ocorreu o primeiro milagre de Jesus.
Retorno a Nazaré. Jantar incluido. Alojamento.
04 QUI. Nazaré - Monta das Bem-Aventuranças Tabgha - Cafarnaum - Río Jordão Jerusalém.Café da manhã. Começaremos o dia com uma travessia
de barco pelo Mar da Galileia. Mais tarde visitaremos o
Monte das Bem-Aventuranças onde aconteceu “O
Sermão da Montanha”, TABGHA, lugar da multiplicação
dos pães e dos peixes, e CAFARNAUM, onde se encontra
a Casa de São Pedro e as ruínas da antiga Sinagoga. À
tarde continuaremos rumo a Jerusalém, pelo Vale do
Rio Jordão, beirando o oásis de Jericó, onde poderemos
desfrutar de longe da vista do Monte da Tentação e do
Mar Morto. Subiremos pelo deserto da Judeia e entraremos em Jerusalém, cidade mensageira de paz, berço
das três grandes religiões monoteístas. Chegada a
JERUSALEM. Alojamento.
05 SEX. Jerusalém - Belem - Jerusalém.Café da manhã. Saida para conhecer a Cidade Nova de
Jerusalém. Conheceremos o Santuário do Livro no
Museu de Israel, onde estão expostos os manuscritos do
Mar Morto e a maquete que representa a cidade de
Jerusalém nos tempos de Jesus Cristo. Visita do barrio
da Ein Karen, pitoresco bairro ns arredores da cidade
para visitar o Santuário de São João Batista. Também
conheceremos Yad Vashem, Museu e Memorial do
Holocausto. À tarde viajaremos para BELÉM, situada
detrás do muro construído nos últimos anos para separar as duas comunidades. Com um guia palestino

OPÇÃO 2

conheceremos a Igreja da Natividade, a Gruta do
Presépio. Retorno a Jerusalém e alojamento.
06 SAB. Jerusalém.Café da manhã. Saída para a Cidade Antiga ou Velha,
visitaremos o Muro das Lamentações. A seguir iremos a pé
pela Via Dolorosa para chegar ao Gólgota, lugar da crucificação de Jesus Cristo, e ao Santo Sepulcro. Visita ao
Monte Sião onde se encontram o Túmulo do Rei David, o
Cenáculo (lugar do última ceia “A Eucaristia” e
“Pentecostes”) e a Abadia da Dormição – Assunção de
Maria. Seguiremos para o Monte das Oliveiras, para apreciar a magnífica vista da cidade. Finalmente visitaremos o
Jardim de Getsêmani e a Basílica da Agonia. Alojamento.
07 DOM. Jerusalém - Ajlun – Jerash – Amã.Café da manhã. Sairemos cedo rumo à fronteira de Israel
com a Jordânia. Chegada à Ponte Sheik Hussein onde
faremos os trâmites fronteiriços e de visto. Bem-vindos à
Jordânia! Conheceremos a FORTALEZA DE AJLUN, potente castelo do século XII. Nesta região sempre conviveram
muçulmanos e cristãos ortodoxos, visitaremos a antiga
IGREJA DE SÃO SÉRGIO. Oramos todos pela paz? Almoço
incluído. Continuaremos para JERASH, e visitaremos seu
impressionante recinto arqueológico romano.
Seguiremos para AMÃ. Chegada e alojamento.
NOTA: Para chegar à fronteira de Sheik Hussein é necessário tomar um ônibus especialmente destinado para tal.
O custo aproximado da viagem de ônibus é de $3 por
pessoa que devem ser pagos diretamente pelos próprios
passageiros.
TAXAS: Cada país aplica uma taxa de entrada e saída que
o passageiro deverá pagar diretamente no destino. De
forma orientativa, estas são as tarifas das taxas/vistos
(preços sujeitos a modificação sem prévio aviso) que
podem ser aplicadas: Israel: $32 (Taxa de saída rumo à
Jordânia); Jordânia: 40 dinares/$ 60 (visto fronteira
Sheik Hussein).
08 SEG. Amã – Castelos do Deserto- Madaba- Monte
Nebo- Amã.Sairemos rumo aos CASTELOS DO DESERTO, construídos
entre os séculos VII e VIII. Conheceremos QASR
KHARANA, com sua imponente estrutura de paredes
grossas e QUSAYR AMRA, declarado Patrimônio da
Humanidade, merecem destaque os afrescos de suas
paredes. Posteriormente viajaremos para MADABA,
almoço incluído. Conheceremos o Parque Arqueológico
de Madaba, atravessado por uma antiga calçada romana e a Igreja de São Jorge, com seu fantástico mosaico
do século VI que representa o mapa mais antigo conhecido da Terra Santa. Continuaremos rumo ao MONTE
NEBO, lugar onde Moisés parou para contemplar a terra
prometida. Retorno a Amã. Chegada e tempo livre.09 TER. Amã- Betania – Complexo Panorâmico- Mar
Morto.Sairemos rumo a BETÂNIA, às margens do Rio Jordão,
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, é o
lugar onde João Batista batizou Jesus. Posteriormente
incluiremos a visita ao MUSEU DO MAR MORTO, em um
impressionante complexo panorâmico, almoço incluído. Chegada ao nosso hotel no MAR MORTO, não deixe
de se banhar no mar mais salgado e de menor altitude
da Terra. Jantar incluído e alojamento.

AMÉRICA
ASIA E OCEANIA
ORIENTE MEDIO

17 QUA. Esna- Edfu- Kom Ombo - Aswan.Chegada a EDFU e visita ao Templo de Horus (Deus
representado por um falcão). No passado foi coberto
parcialmente pelo limo durante as inundações periódicas do Nilo. Uma vez finalizados os trabalhos de resgate
e restauração, o que vemos é um dos templos mais belos
da época ptolomaica, em excepcional estado de conservação. Navegação a KOM OMBO. Visita ao Templo de
Kom Ombo, único templo dedicado a dois deuses, Sobek
e Haroesis, que possui um Nilômetro (antigo sistema de
medição do nível do rio Nilo) e um crocodilo mumificado.
À noite, festa das chilabas, traje típico do lugar (nos mercados locais é possível adquirir as chilabas por um módico preço). Hospedagem a bordo. Navegação a ASWAN.
Pensão completa a bordo.
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20 SAB. O Cairo.Traslado para o aeroporto. Fim dos nossos serviços.

ATÉ 15 DIAS

19 SEX. Aswan- O Cairo.Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o
avião com destino ao Cairo (aéreo incluído). Chegada ao
aeroporto do CAIRO e traslado ao hotel da categoria
escolhida. À noite, visita ao espetáculo de Luz e Som nas
Pirâmides de Giza.

(Serviços adicionais Opç. 2)
• Inclui traslado de saída
• Excursão: Vale dos Reis, Colossos do Memnon
em Luxor, Espetáculo de Luz e Som nas
Pirâmides de Giza em Cairo.
• Barco: Tipico barco de vela falucca e dancas
típicas beduinas em Aswan.
• Entradas: Templos de Luxor e Karnak em
Luxor, Necropolis de Thebas, Vale dos Reis,
Colossos do Memnon, Templo da Rainha
Hatshepsut, Medinet Habu; em Luxor, Templo
de Horus em Edfu, Templo de Kom Ombo em
Kom Ombo, Canteiro de Granito Vermelho,
Obelisco Inacabado, Represa de Aswan em
Aswan.
• Voos incluidos: Cairo - Luxor, Aswan - Cairo
em classe econômica e traslados de/ para o
aeroporto.
• 08 Almoços ou Jantares incluidos em: Luxor,
Luxor, Luxor, Esna, Kom Ombo, Aswan,
Aswan, Aswan.

CENTRAL

18 QUI. Aswan.Chegada a ASWAN. Café da manhã. Visita opcional a
Abu Simbel (visita não incluída neste programa), situada
a duzentos e oitenta quilômetros de Aswam e visita aos
templos talhados no despenhadeiro ocidental do deserto, por Ramsés II, no século XII antes de Cristo, com estátuas de 20 metros de altura, dedicado ao deus Amon Ra,
e o Templo de Nefertari, dedicado à deusa Hathor. Visita
incluída o Canteiro de Granito Vermelho, onde se encontra o famoso Obelisco Inacabado e a represa de Aswan,
uma das maiores do mundo, que forma o lago Nasser
cuja extensão supera os 500 km. À tarde, passeio em
“faluca”, típicos barcos de vela da região, até a ilha de
Kitchener onde está o Jardim Botânico. Ao cair da tarde,
pode ser apreciado um espetáculo de danças típicas
beduínas, com música folclórica e festa de despedida.
Pensão completa a bordo.

NÓRDICA

14 DOM. O Cairo.Visita de dia completo onde conheceremos o Sítio
Arqueológico das famosas pirâmides de Quéops, Quéfren
e Miquerinos (ingresso ao interior de uma delas não incluído), assim como a impressionante Esfinge esculpida na
rocha. Visita ao Museu Egípcio com sua arte milenar e
onde se guarda o tesouro do túmulo de Tutancâmon.

16 TER. Luxor - Esna.Hoje poderão admirar a Necrópolis de Tebas, visitando o
famoso VALE DOS REIS onde estão escondidos os túmulos dos principais faraós. Entre estes túmulos, compostos
por várias salas e corredores que conduzem às correspondentes câmaras mortuárias, estão localizadas entre
outras, as de Ramsés III, Seti I e Amenhotep II. Também
serão visitados os Colossos do Memnon, duas impressionantes estátuas de Amenofis II além do Templo da
Rainha Hatsepsut (Deir el Bahari) e o Templo de Medinet
Habu. Neste dia poderemos desfrutar da bela paisagem
das margens do Nilo. Haverá diferentes atividades de
barco e, à noite, música e diversão na discoteca.
Navegação a ESNA. Pensão completa a bordo.

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em
ônibus guia falando espanhol, seguro básico
de viagem e café da manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada. Inclui traslado
de saída
• Excursão: Monte do Precipicio, Monte Tabor
e Caná de Galiléia em Nazaré, Belem em
Jerusalém, 4X4 pelo deserto e passeio de
camelo em Wadi Rum.
• Barco: Travessia de Barco em Mar de Galiléia.
• Visita Panorâmica em: Nazaré, Jerusalém,
Cairo.
• Entradas: Igreja de São Pedro em Yaffo em
Tel Aviv, Sítio arqeológico em Cesareia,
Fortaleza dos Cruzados em São João Do Acre,
Igreja da Anunciacão, carpintaria de São
Jose é a Fonte da Virgem em Nazaré, Igreja
Monte das Bem-Aventuranças, Tabgha, Casa
de São Pedro e ruínas da antiga Sinagoga em
Capernaum, Vale do Rio Jordão, Santuário
do Libro, Museu do Holocausto em Jerusalem;
Igreja da Natividade em Belem, Igreja do
Santo Sepulcro, Túmulo do Rei David,
Cenáculo, Abadía da Dormição em
Jerusalem, Castelo e Igreja de São Sergio em
Ajlun; Sítio Arqueológico em Gerasa; Castelo
de Qasr Kharana e Castelo de Qusayr Amra
em Castelos do Deserto; Igreja São Jorge e
Parque Arqueológico em Madaba, Sítio
Arqueológico em Betania, Museu do Mar
Morto e Complexo Panorâmico em Mar
Morto, Fonte de Moises e Museu de Petra,
Sítio Arqueológico em Petra, Centro de
Visitantes, 4X4 pelo deserto e passeio de
camelo em Wadi Rum, Monasterio de Santa
Catarina em Santa Catarina, Moises Bem,
Pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos;
Museu Egípcio, Cidadela de Saladino e
Mesquita de Alabastro, Igreja suspensa em
Bairro Copto em Cairo.
• 13 Almoços ou Jantares incluidos em:
Nazaré, Nazaré, Ajlun, Madaba, Complexo
Panorâmico, Mar Morto, Dana, Petra, Petra,
Wadi Rum, Santa Catarina, Pozos de Moises,
Cairo

MEDITERRÂNEO

13 SAB. Santa Catarina- Pozos de Moises – O Cairo.Ao pé do Monte Sinai conheceremos o impressionante
Mosteiro amuralhado de SANTA CATARINA, onde segundo
a tradição Moisés viu “a sarça que ardia sem se consumir”,
o mosteiro é um lugar sagrado para judeus, cristãos e
muçulmanos, pertence à igreja ortodoxa e foi declarado
Patrimônio da Humanidade. Posteriormente seguiremos
pelo deserto do Sinai, onde veremos pitorescas paisagens.
Almoço incluído durante o trajeto. Parada nos POÇOS DE
MOISÉS, lugar bíblico com aspecto de pequeno oásis.
Sairemos do Sinai pelo túnel sob o canal de SUEZ. CAIRO,
chegada ao final da tarde.- Alojamento.

(OPÇ. 2) Lenda de Israel, Jordânia e Egito
Dias 1 - 14 como en OPÇ. 1
15 SEG. O Cairo - Luxor.Café da manhã. Traslado do hotel ao aeroporto, para sair
em voo de linha regular (aéreo incluído) com destino a
LUXOR. Chegada e traslado ao barco, trâmites de embarque e acomodação. Pensão completa a bordo. Começarão
visitando os templos de Luxor e Karnark, impressionante
conjunto de Templos. Alojamento a bordo

ATLÂNTICO

12 SEX. Wadi Rum- Aqaba- Eilat – Santa Catarina.Depois do café da manhã sairemos para AQABA, a segunda cidade jordana, às margens do Mar Vermelho. Um
passeio pelo centro antes de seguir rumo à fronteira de
ISRAEL, EILAT, chegada a esta moderna e turística cidade
com suas excelentes praias. Tempo para relaxar, almoçar
e passear, assim como para se banhar antes de continuarmos rumo à fronteira do EGITO. Passagem pelo Sinai,
durante nosso trajeto poderemos tirar fotos da Ilha do
Faraó com a potente fortaleza de Saladino.
Continuaremos rumo a SANTA CATARINA - Chegada,
jantar incluído e alojamento-.
NOTA: Na travessia da Jordânia para Israel e de Israel
para o Egito devem ser pagas, por parte da viajante, taxas
de entrada/saída nos diferentes países. Jordânia: $15
(taxas de saída), Israel: $32 (taxa de saída), Egito: $45
(visto de entrada, que na realidade são $25 de visto + $20
despesas de tramitação)

15 SEG. O Cairo.Traslado para o aeroporto. Fim dos nossos serviços.

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem na
parte final do folheto e na sua página web
“Minha Viagem”.

PENINSULA IBÉRICA

11 QUI. Petra- Wadi Rum.Hoje teremos o dia mais emocionante da viagem: logo
cedo visitaremos o impressionante recinto arqueológico
de PETRA – o acesso é feito através de um estreito cânion
– onde descobriremos os templos e túmulos escavados
nas falésias nesta cidade fundada 300 anos antes de
Cristo. Depois do almoço (incluído) sairemos rumo ao
impressionante deserto de WADI RUM, no centro de visitantes tomaremos veículos 4x4 para descobrir algumas
das paisagens mas impactantes, pararemos no vilarejo de
Rum onde conheceremos as ruínas do templo Nabateu.
Faremos um passeio de camelo de aproximadamente 45
minutos pelo deserto. Também conheceremos o Cânion
Khazali, neste espetacular lugar veremos as gravuras que
nos mostram a origem da língua árabe. Jantar incluído e
alojamento em um acampamento do deserto.

Almoço incluído. A Cidadela de Saladino e a Mesquita de
Alabastro. Faremos um passeio pelo bairro copto onde
conheceremos a igreja suspensa construída em cima de
uma fortaleza romana.

ECONÔMICA

10 QUA. Mar Morto- Caverna de Ló- Dana – Shobak Petra.Emocionante etapa pelo interior da Jordânia. Nossa
estrada segue o Mar Morto. Conheceremos a CAVERNA
DE LÓ, descoberta em 1991, com sua antiga igreja bizantina do século VI. Posteriormente subiremos as montanhas. DANA, pequeno vilarejo pitoresco de casas de
pedra sobre uma imensa falésia. Almoço incluído.
Continuaremos pela rota do rei rumo a SHOUBAK, onde
poderemos fotografar (apenas exterior) o grande castelo
dos cruzados. Continuaremos para WADI MUSA (localidade criada ao redor de Petra), conheceremos o
MANANCIAL DE MOISÉS, onde supostamente Moisés golpeou a rocha com sua vara e a água jorrou e o Museu de
Petra, uma excelente mostra que nos permite entender a
história dos Nabateus e conhecer magníficas peças
encontradas na região. Jantar e alojamento. Os viajantes que desejarem podem ir a um antigo banho turco ou
conhecer o espetáculo de luz e som em Petra.

MAIS INCLUÍDO

VALE DOS REIS

AMÉRICA

GUIA FALANDO EM
3

MAIS INCLUÍDO

Edfu

1

Kom Ombo
Aswan

1

DIS

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
NLINE

DESDE 1152$-DÍAS 7
DATAS DE SAÍDA

Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

01*, 06*, 08*, 13*, 15*, 20, 22, 27, 29
04, 06, 11, 13, 18, 20, 25, 27
01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29
01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27, 29
03, 05, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31
02, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28, 30
05, 07, 12, 14, 19, 21, 26, 28
02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25, 30
02, 07, 09, 14, 16, 21*, 23*, 28*, 30*
04, 06, 11, 13, 18, 20, 25, 27
01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24
01, 03, 08, 10, 15, 17*, 22*, 24*, 29*, 31*

PREÇOS POR PESSOA
DBL

ATÉ 15 DIAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÂNEO

ATLÂNTICO

PENINSULA IBÉRICA

ID: 19441

MAIS DE 15 DIAS

NIBILID
PO

O

ECONÔMICA

1

ADE

ORIENTE MEDIO

ASIA E OCEANIA

Luxor

PORTUGUÊS

El Cairo

T.Alt
T. Med
T.Baixa
T.Extra*

$
$
$
$

INDIV

TPL

1315

1876

1287

1268

1797

1249

1152

1613

1134

1557

2263

1539

HOTÉIS PREVISTOS
El Cairo: Hotel Le Meridien Pyramids (*****), Hotel
Grand Nile Tower (*****) o similar; Barco Nilo:
Princess Sarah (*****), Crown Jewel (*****) o similar; El Cairo: Hotel Le Meridien Pyramids (*****),
Hotel Grand Nile Tower (*****) o similar

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir o passaporte do passageiro no momento da venda.
Nos circuitos do Egito que incluem Cruzeiro, a gorjeta aproximada será de 40 USD por pessoa e
deve ser paga no decorrer do cruzeiro. Este valor
é de caráter obrigatório e varia em função da
duração do cruzeiro. Os trechos aéreos internos
incluídos em nosso circuito têm uma limitação de
bagagem de 23 kg /pessoa.
A ordem das visitas pode mudar em destino dependendo dos atrasos dos voos, dos horários de monumentos de acordo com a temporada de verão /
inverno é também
em feriados importantes (mês de Ramadã).

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus guia falando português, seguro básico de
viagem e café da manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de saída. Inclui traslado de chegada.
• Excursão: Vale dos Reis; Templo da Rainha
Hapshepsut; Colossos da Memnón em Luxor,
Espetáculo de Luz e Som na Pirmides de Gizah em
Cairo.
• Barco: Passeio em faluca em Aswan.
• Visita Panorâmica em: Cairo.
• Traslado: Represa de Aswam e obelisco inacabado em Aswan.
• Entradas: Sítio Arqueológico das pirâmides de
Quéops, Quéfren e Miquerinos, Museu Egípcio,
Cidadela, Mesquita de Alabastro em Cairo,
Canteiro de Granito Vermelho; Obelisco
Inacabado em Aswan, Templo de Kom Ombo em
Kom Ombo, Templo Deus Horus em Edfu, Templos
de Luxor e Karnak, Vale dos Reis, Templo Deir el
Bahari, Templo da Rainha Hatshepsut em Luxor.
• Voos incluidos: Cairo - Aswam, Luxor - Cairo em
classe econômica e traslados de/ para o aeroporto.
• 07 Almoços ou Jantares Incluidos em: Cairo,
Aswan, Aswan, Aswan, Edfu, Esna, Luxor.

200

luxor

Egito com Cruzeiro
3 Dias pelo Nilo
01 SEG / QUA. O Cairo.Chegada ao aeroporto do Cairo, onde a nossa equipe
estará à sua espera para levá-lo ao hotel. Tempo livre
na capital do Egito, a maior cidade da África.
Hospedagem.
02 TER / QUI. O Cairo.Café da mahna. Dia completo de visitas na quais incluímos as famosas pirâmides de Keops, Kefren y Micerinos
(entrada ao interior das pirâmides não incluída), assim
como a impressionante Esfinge esculpida na rocha,
visita ao instituto do papiro, onde se mostrará a forma
de realização artesanal dos Papiros. Almoço incluído.
Visita ao Museu Egipcio com sua arte milenar e onde se
guarda o tesouro da tumba de Tutancâmon. Também
está incluída visita a Cidadela de Saladino e a Mesquita
de Alabastro. Recomendamos uma visita noturna ao
Bazar Khan El Khal Ili. Pela noite mostra de luz e som nas
piramides de Giza. Alojamento.

06 SAB / SEG. Luxor - O Cairo.Desembarque e visitas. Conheceremos a Necrópoles de
Tebas com o Vale dos Reis (tumbas dos principais faraós).
Como não estão permitidas as explicações no interior
das tumbas, elas serão dadas pelo nosso guia na parte de
fora. (Não esta incluída a tumba de Tutancâmon visto
que todos os tesouros se encontram no Museu Egipcio do
Cairo.) Visita ao Templo da Rainha Hatsepsut em Deir o
Bahari. Visita de Medinet Habu. Posteriormente conheceremos os Colosos de Memnon, duas impressionantes
estatuas de Amenofis II. Saída em voo de linha regular
(aéreo incluído) até O CAIRO. Chegada e traslado ao
hotel. Alojamento. Resto do dia livre na atual capital do
país que conta com uma população que supera os 16
milhões de habitantes. Alojamento.
07 DOM / TER. O Cairo.Café da manhã. Traslado ao aeroporto do Cairo e fim
dos nossos serviços

03 QUA / SEX. O Cairo- Aswan.Traslado ao aeropporto na primeira hora da manhã sair
em voo de linha regular (aéreo incluído) com destino a
ASWAN. Chegada e traslado ao barco, trâmites de
embarque e acomodação. No ASWAN visita a canteira do
granito vermelho, o Obelisco Inacabado. Observaremos
o engenhoso método utilizado pelos antigos egípcios na
extração de blocos de granito. Visita a represa de Aswan,
das maiores do mundo, que forma o lago Nasser cuja
extensão supera os 500 km. À tarde, passeio em “faluca”,
típicos barcos de vela da região. Pensão completa a
bordo. Hospedagem a bordo.
04 QUI / SAB. Aswam- Kom Ombo- Edfu.Pela manhã, posibilidade de fazer visita OPÇÃOal a Abu
simbel no ônibus ou avião. Cruzeiro à KOM OMBO. Pela
manhã visita ao Templo do Kom Ombo, único templo
dedicado a dois deuses, Sobek e Haroesis, que possui um
Nilômetro (antigo sistema de medição do nível do rio
Nilo) e um crocodilo mumificado. Hospedagem a bordo.
Navegação a Edfu. Pensão completa a bordo.
05 SEX / DOM. Edfú-Esná-luxor.Estadia em regime de Pensão Completa a bordo. Visita
ao Templo de Edfú, dedicado ao Deus Horus (representado for um falcão), que no pasado foi parcialmente coberto por limo durante as inundações periódica do Nilo. Um
vez finalizados os trabalhos de resgate e restauração,
nos encontramos com um dos mais belos da época ptolomaica em um estado de conservação excepcional.
Chegada a Luxor na tarde e visita o templo de Karnak e
Luxor. Noite a bordo. Navegação até Luxor.
Nota: Dependendo da hora de chegada e a luz do dia,
Luxor e Karnak pode ser feito na manhã seguinte.

Kom Ombo

PORTUGUÊS

El Cairo

AMÉRICA

GUIA FALANDO EM

3

ASIA E OCEANIA

Luxor

1
1 Edfu
2 Aswan

DESDE 1774$-DÍAS

8

DATAS DE SAÍDA

DIS

ADE

NIBILID
PO

NLINE

O

Colosos de Memnon

CATEGORIA CLÁSSICA
O Cairo: Hotel Conrad (*****); Aswan: Tolip Aswan
Hotel (*****); Barco Nilo: MS Steigenberger Lagency
(*****)
CATEGORIA PREMIER
O Cairo: Hotel Sheraton Cairo (*****); Aswan: Tolip
Aswan Hotel (*****); Barco Nilo: MS May Fair (*****)

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário
incluir o passaporte do passageiro no momento da venda.
Nos circuitos do Egito que incluem Cruzeiro, a gorjeta
aproximada será de 40 USD por pessoa e deve ser
paga no decorrer do cruzeiro. Este valor é de caráter
obrigatório e varia em função da duração do cruzeiro.
Os trechos aéreos internos incluídos em nosso circuito
têm uma limitação de bagagem de 23 kg /pessoa.
A ordem das visitas pode mudar em destino dependendo dos atrasos dos voos, dos horários de monumentos
de acordo com a temporada de verão / inverno é também em feriados importantes (mês de Ramadã).

O PREÇO INCLUI
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MAIS DE 15 DIAS

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus
guia falando espanhol, seguro básico de viagem e
café da manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada. Inclui traslado de
saída.
• Excursão: Povo núbio, Abu Simbel em Aswan,
Passeio de charrete, Vale dos Reis e Colossos de
Mmnon, Passeio de charrete.
• Barco: Passeio de faluca pelo Nilo em Aswan,
Passeio de barco em Lago Nasser em Abu Simbel.
• Visita Panorâmica em: Cairo.
• Traslado: Represa de Assu, Pedreira de granito
vermelho, Obelisco inacabado.
• Entradas: Cidadela de Saladino, Museu Egípcio e
Sítio Arqueológico das Pirâmides com entrada ao
interior de uma das pirâmides, Templo Philae em
Aswan, Abu Simbel em Abu Simbel, Templo Kom
Ombo em Kom Ombo, Templo Edfu, Templos de
Luxor e Karnak, Vale dos Reis, Aldeia dos Operários,
Medinet Habu, Colossos de Mmnon.
• Voos incluidos: Cairo- Aswan, Luxor- Cairo em
classe econômica e traslados de/ para o aeroporto.
• 09 Almoços ou Jantares Incluidos em: O Cairo, O
Cairo, Aswan (povo núbio), Abu Simbel, Aswan, Kom
Ombo, Edfú, Esna, Luxor.

ATÉ 15 DIAS

08 TER. O Cairo.Café da manhã. Traslado ao aeroporto do Cairo e fim dos
nossos serviços

HOTÉIS PREVISTOS

CENTRAL

07 SEG. Luxor-O Cairo.Café da manhã. Visita à Necrópole de Tebas, compreendendo os famosos Vale dos Reis, visita ao Templo da
Rainha Hatshepsut em Deir el-Bahari, um lugar único
devido aos seus terraços escalonados de grandes dimensões, o templo de Medinet Habu de Ramsés III e os Colossos
de Mêmnon, que protegiam a entrada de templo funerário
do Rei Amenofis III. À tarde, faremos uma volta de charrete
para conhecer a vida noturna das zonas típicas de Luxor e
visitaremos o Museu de Luxor, localizado no centro da
cidade de Luxor. Nesse lugar é possível ver várias peças
que foram escavadas de lugares históricos como o vizinho
Templo de Luxor. Há uma grande seleção de objetos que
foram retirados de vários templos de Tebas, assim como de
sua necrópole. Os visitantes também poderão ver ali um
bom número de exibições sobre Tutancâmon, tais como
sua cabeça em forma de vaca-deusa que foi recuperada
de seu túmulo, que fica no primeiro andar, assim como seus
barcos funerários que estão no segundo. Na hora prevista,
translado ao aeroporto para tomar o voo (incluído) com
destino ao CAIRO. Translado ao hotel. Alojamento.

2059
2015
1958
2447

NÓRDICA

04 SEX. Aswan – Abu Simbel - Aswan.Café da manhã. Sairemos logo cedo pegando a estrada
rumo a ABU SIMBEL (280 km). Antes de chegarmos, faremos um passeio de barco pelo Lago Nasser. Chegaremos
ao templo de barco para apreciar, a partir do lago, sua
impressionante arquitetura. Almoço incluído em um restaurante típico núbio. Visita aos templos de Abu Simbel
esculpidos na falésia ocidental do deserto por Ramsés II no
século XII antes de Cristo, com estátuas de 20 metros de
altura, dedicado ao deus Amon-Rá, assim como também
visitaremos o Templo de Nefertari, dedicado à deusa

06 DOM. Edfú - Esna - Luxor.Estadia com Pensão Completa a bordo. Continuaremos
rumo a EDFU. O translado da motonave para o templo é
realizado fazendo um passeio de charrete. Visita ao
Templo de Edfu, onde conheceremos esta maravilhosa
obra, dedicado ao Deus Horus (Deus representado por um
Falcão), outrora foi parcialmente coberto pelo limo das
águas das inundações periódicas do Nilo. Uma vez finalizados os trabalhos de resgate e restauração, encontraremos um dos templos mais bonitos da época ptolomaica em
um estado de conservação excepcional. Navegação para
Luxor, cruzando a eclusa de Esna. Visita aos templos de
Karnak e Luxor, que formam o mais importante conjunto
monumental do Egito, construído ao longo de dois mil
anos. Noite a bordo. Nota: A ordem das visitas pode
mudar devido a acontecimentos inesperados, tais como
atrasos de voos ou congestionamentos na eclusa de Esna,
mas isso não afeta o conteúdo das mesmas.

TPL

MEDITERRÂNEO

03 QUI. O Cairo- Aswan.Café da manhã. Na hora prevista translado ao aeroporto
para sair em voo (incluído) com destino a ASWAN que fica
a novecentos quilômetros do Cairo. Translado ao hotel.
Distribuição dos quartos. Visita ao templo de Philae, dedicado à Deusa Ísis e localizado na ilha de Agilika. Em seguida, tomaremos uma embarcação típica, conhecida como
faluca, para fazer um passeio pelo Nilo. Depois desse passeio, passaremos para outra embarcação, uma lancha que
nos levará, depois de aproximadamente uma hora de trajeto, para um Vilarejo Núbio. Saberemos que chegamos ao
vilarejo quando começarmos a ver suas peculiares casas
coloridas, suas bancas de comida e especiarias…e evidentemente, pela cor de sua pele e seus olhares. É um vilarejo
tranquilo que vive do artesanato feito à mão. No vilarejo
percorreremos seu mercado e nos adentraremos em alguma de suas casas para ver o que há detrás de suas fachadas coloridas. Veremos os quartos, suas pinturas... e poderemos degustar sua comida típica (almoço incluído) e seus
chás tradicionais. Durante a visita desfrutaremos da
melhor vista natural no Egito e poderemos observar o contraste entre as cataratas, a faixa verde e as dunas de areia.
Teremos a oportunidade de nos banharmos em uma praia
de areia fina, montar, ouvir a música dos núbios e que nos
façam uma tatuagem de henna. Depois da visita voltaremos pelo mesmo caminho. Retorno ao hotel e alojamento.
Nota: Existe a possibilidade de que a noite de alojamento no
hotel de Aswan seja substituída por uma noite a bordo no
barco para maior conforto do passageiro.

05 SAB. Aswan-Kom Ombo-Edfú.Café da manhã. Estadia com Pensão Completa a bordo.
Visita à Alta Represa, uma enorme obra de engenharia que
retém as águas do rio Nilo, criando o Lago Nasser, e visita
à Pedreira de Granito Vermelho, onde fica o famoso
Obelisco Inacabado, de quarenta e um metros de altura, e
onde se pode observar o engenhoso procedimento utilizado pelos antigos egípcios para a extração dos blocos de
granito. Navegação a Kom Ombo para visitar seu Templo,
único dedicado a dois Deuses, Soubek e Haroeris, onde fica
um Nilômetro (antigo sistema de medição do nível do rio
Nilo) e um crocodilo mumificado. Noite a bordo.

CATEGORÍA PREMIER
ID:19422
DBL INDIV
3069
$ 2080
T.Alt
2996
$ 2036
T. Med
1979
2907
T.Baixa $
2467
3687
T.Extra* $

1946
1900
1754
2310

ATLÂNTICO

02 QUA. O Cairo.Café da manhã. Visita de dia completo para conhecer o
famoso recinto arqueológico das pirâmides de Quéops,
Quéfren e Miquerinos (ingresso incluído para entrar na
pirâmide de Quéfren ou Miquerinos), além da impressionante Esfinge esculpida na rocha e o templo do vale de
Quéfren. A seguir, visita ao Museu Egípcio com sua arte
milenar e onde fica o tesouro do túmulo de Tutancâmon.
Também faremos uma visita à Cidadela de Saladino e à
Mesquita de Alabastro. Almoço incluído. Visita à Khan
el-Khalili, labirinto de ruas e praças repletas de pequenos
comércios onde poderemos comprar artesanato e lembranças. À noite, faremos um translado a uma casa egípcia para jantar (incluído) e desfrutar da vida familiar
egípcia, uma experiência realmente incomparável.
Retorno ao hotel. Alojamento.

Hathor. Retorno a Aswan. Translado ao barco. Jantar
incluído e alojamento.
Nota: dependendo da hora de chegada do ônibus para Abu
Simbel, o passeio de barco pelo Lago Nasser e o almoço
poderão ser feitos após a visita aos templos.

TPL

PENINSULA IBÉRICA

01 TER. O Cairo.Chegada ao aeroporto do Cairo, onde nosso pessoal estará
à sua espera para transladá-lo ao seu hotel. Tempo livre na
capital do Egito, a maior cidade da África. Alojamento.

PREÇOS POR PESSOA
CATEGORÍA CLÁSICA
ID:19421
DBL INDIV
$ 1967
2887
T.Alt
$
1921
2815
T. Med
1774
2579
T.Baixa $
2331
3469
T.Extra* $

ECONÔMICA

Egito com Cruzeiro
e Abu Simbel

07*, 14*, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22*, 29*
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23
02, 09, 16, 23*, 30*

MAIS INCLUÍDO

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

ORIENTE MEDIO

Abu Simbel

Istambul
1

SAFRANBOLU

ESPANHOL

ASIA E OCEANIA

Ankara

ORIENTE MEDIO

2

2 Cairo

ECONÔMICA
PENINSULA IBÉRICA
ATLÂNTICO
MEDITERRÂNEO

CAPADÓCIA

(OPÇ. 2)

Abr.20:
06, 13, 20, 27
Mai.20:
04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20:
06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Set.20:
07, 14, 28

(OPÇ. 3)

Abr.20:
06, 13, 20, 27
Mai.20:
04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20:
06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Set.20:
07, 14, 28*

Out.20:
05, 12, 19, 26
Nov.20: 02, 09, 16, 23, 30
Dez.20:
07, 14, 21, 28
Jan.21:
04, 11, 18, 25
Fev.21:
01, 08, 15, 22
Mar.21: 01, 08, 15, 22, 29
Out.20:
05, 12, 19, 26
Nov.20:02, 09, 16, 23, 30
Dez.20:
07, 14,21, 28
Jan.21:
04, 11, 18, 25
Fev.21:
01, 08, 15, 22

Mar.21:01, 08, 15, 22, 29
Out.20:
05, 12, 19, 26
Nov.20: 02, 09, 16, 23, 30
Dez.20:
07, 14*, 21, 28
Jan.21:
04, 11, 18, 25
Fev.21:
01, 08, 15, 22
Mar.21:01*, 08*, 15*, 22*, 29*

PREÇOS POR PESSOA
OPÇÃO 1

DBL

ID: 19375

T.Alt
T. Med
T.Baixa
OPÇÃO 2

$
$
$

2414
2307
2234

$
$
$

3605
3499
3426

DBL

ID: 19376

T.Alt
T. Med
T.Baixa
OPÇÃO 3
T.Alt
T. Med
T.Baixa
*T.Extra

INDIV

DBL
$
$
$
$

4112
4043
3984
4213

3366
3259
3186

INDIV
4887
4781
4708

INDIV
5490
5421
5362
5591

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem
na parte final do folheto e na sua página
web “Minha Viagem”.

Turquia e Israel
Turquia, Israel e Jordânia
Turquia, Israel, Jordânia e Cairo
OPÇÃO 1

DATAS DE SAÍDA
Abr.20:
06, 13, 20, 27
Mai.20:
04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20:
06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Set.20:
07, 14, 28

OPÇÃO 2
OPÇÃO 3

(OPÇ. 1) Turquia e Israel
01 SEG. Istambul.Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você receberá de tarde informação para o inicio do seu roteiro, ou
através dos cartazes informativos localizados na recepção do hotel.
02 TER. Istambul.Visita panorâmica à cidade. Em nosso tour subiremos de
teleférico ao mirante de Pierre Loti e entraremos na
Mesquita de Souleyman O Magnífico (a maior de Istambul),
conheceremos as muralhas, o chifre de ouro, o bairro de
pescadores e admiraremos o exterior da Basílica de Santa
Sofia. Logo visitaremos o Palácio de Topkapi (ingresso
incluído), outrora centro administrativo do império
Otomano com seus magníficos pátios e pavilhões. Tarde
livre. Estaremos em uma cidade construída sobre dois
continentes.
No final da tarde ofereceremos um translado ao bairro de
Taksim, a zona mais comercial e com mais vida local da
cidade. Disporemos de tempo para jantar em algum de
seus inúmeros restaurantes, você também poderá tomar o
antigo bonde que atravessa a região ou visitar a próxima
Torre de Gálata.
Nota: os serviços durante a estadía em Istambul podem
variar de ordem.
03 QUA. Istambul.Hoje faremos um passeio de barco pelo Bósforo de umas
duas horas. O passeio será realizado em um barco privado
para os viajantes da Europamundo. O Bósforo é um estreito que liga o Mar Negro com o Mar de Mármara separando
Istambul em duas partes: a europeia e a asiática.
Desfrutaremos vendo a animação no estreito com todos
os seus barcos, passaremos debaixo das pontes que ligam
a Europa e a Ásia e admiraremos os palácios dos sultões,
as típicas casas de madeira, as mansões otomanas. Tempo
livre (será proposta uma visita adicional com ingressos e
almoço no interior do Palácio de Topkapi).
04 QUI. Istambul- Ancara- Capadócia.Hoje viajaremos de trem, na estação que fica na parte da
Ásia tomaremos o trem mais moderno e rápido de Turquia,
viagem agradável de 4 horas avistando as paisagens da
Anatólia ou tomando um café na cafeteria do trem.
ANCARA, chegada, após dispormos de tempo para almoçar na região da estação vamos levá-lo de ônibus para
conhecer o Mausoléu de Ataturk. Depois disso continuaremos nossa rota rumo à Capadócia. Passaremos pelo LAGO
SALGADO, com suas incríveis paisagens. Chegada a
AVANOS (CAPADÓCIA). Jantar incluído.
05 SEX. Capadócia.Dia completo na fantástica região da CAPADÓCIA, com
suas paisagens lunares, suas igrejas e povoados trogloditas. Conheceremos o Vale de GOREME com seu museu ao
ar livre e suas igrejas escavadas nas rochas, ingresso
incluído; visitaremos UCHISAR, fortaleza natural. Em
KAYMAKLI conheceremos a cidade subterrânea que podia
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acolher 30 000 pessoas. Retornando para Avanos pararemos em PASABAG, o vale das fadas, caminharemos neste
espetacular recinto natural. Tempo livre e Jantar incluído.
06 SAB. Capadócia- Hacibecktas- Ancara- Safranbolu.Teremos um dia fantástico no interior da Anatólia.
Mantendo o máximo respeito aos peregrinos (roupa adequada, silêncio recomendado em santuários) conheceremos HACIBEKTAS, no santuário se encontra o túmulo de
Hacibektas, místico sufista do século XIII. Depois disso
continuaremos rumo a ANCARA, disporemos de tempo
livre para passear e almoçar no próspero centro da cidade.
Continuaremos para o norte da Turquia, a paisagem pouco
a pouco vai se tornando verde. SAFRANBOLU, chegada a
esta maravilhosa e pequena cidade declarada patrimônio
da humanidade, foi uma importante etapa nas rotas das
caravanas. No pátio de um magnífico e antigo
Caravançarai prepararemos um tradicional chá turco.
Jantar e hospedagem.
07 DOM. Safranbolu- Gokgol Magarasi- EregliEydinpinar- Istambul.Hoje nossa etapa continua pelo Mar Negro e suas paisagens
verdes. Em GOKGOL MAGARASI incluímos o ingresso para
esta magnífica caverna com seu rio subterrâneo e suas
múltiplas cores. Em EREGLI, junto ao mar Negro, disporemos de tempo para almoçar, assim como faremos uma
visita às suas impressionantes cavernas e túmulos de
Cehenemagzi repletos de mitologia. Em nosso retorno rumo
a Istambul pararemos para descansar em EYDINPINAR, um
passeio caminhando entre suas trilhas verdes até as cataratas! Chegada a ISTAMBUL no final do dia.
08 SEG. Istambul – Tel Aviv.Após o Café da manhã, traslado para o aeroporto (horário
variável dependendo dos voos). Incluímos vôo de TURQUIA
PARA ISRAEL. Chegada ao aeroporto de TEL AVIV e traslado ao hotel. Tempo livre.
09 TER. Tel Aviv- Cesareia - Haifa - So João de Acre
-Nazaré.Café da manhã. Saída da cidade de Tel Aviv beirando o Mar
Mediterrâneo até chegar a Jaffa (Yafo, em hebraico, Yafa,
em árabe), antigo porto de Israel, hoje bairro de artistas.
Visita à Igreja de São Pedro. Continuação pela costa rumo
a CESAREIA Marítima, antiga capital Romana, onde visitaremos seu Teatro, a Muralha da Fortaleza dos Cruzados
e o Aqueduto Romano. Seguiremos nossa viagem para a
cidade de HAIFA, subiremos ao Monte Carmelo, onde se
encontra a Caverna do Profeta Elias e contemplaremos o
Templo Bahai e seus Jardins Persas, e desfrutaremos de
uma vista panorâmica da cidade e do porto. Continuaremos
rumo a São João de Acre (Akko), capital dos Cruzados,
visitando as fortalezas medievais. Chegada a NazaréH.
Jantar incluído. Alojamento.
10 QUA. Nazaré - Monte do Precipicio - Monte Tabor Cana de Galilea - Nazaré.Café da manhã. Em Nazaré visitaremos a Igreja da
Anunciação, a Carpintaria de São José e a Fonte da

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus guia falando espanhol, seguro básico de viagem e café da manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada
• Excursão: Monte do Precipicio, Monte Tabor e
Caná de Galiléia em Nazaré, Belem em Jerusalém.
• Barco: Passeio pelo Bosforo em Istambul,
Travessia de Barco em Mar de Galiléia.
• Visita Panorâmica em: Istambul, Nazaré,
Jerusalém.
• Traslado Noturno: Praça de Taksim em Istambul.
• Entradas: Palazo de Topkapi e Mesquita Suleiman
o Magnífico em Istambul, Mausoléu de Atakurk
em Ancara, Vale de Goreme; Vale de Uchisar;
Cidade subterrânea de Kaimacli; Vale de Pasabag
em Capadócia, Hacibecktas em Hacibecktas, Té
em Safranbolu, Caverna de Gokgol Magarasi,
Caverna e túmulos em Eregli, Cataratas de
Eydinpinar em Eydinpinar, Igreja de São Pedro em
Yaffo em Tel Aviv, Sítio arqeológico em Cesareia,
Fortaleza dos Cruzados em São João de Acre,
Igreja da Anunciação, carpintaria de São Jose é a
Fonte da Virgem em Nazaré, Igreja Monte das
Bem-Aventuranças, Tabgha, Casa de São Pedro e
ruínas da antiga Sinagoga em Capernaum, Vale
do Rio Jordão, Santuário do Libro, Museu do
Holocausto em Jerusalem; Igreja da Natividade
em Belem, Igreja do Santo Sepulcro, Túmulo do
Rei David, Cenáculo, Abadía da Dormição em
Jerusalem.
• Funicular: Teleférico Olhador de Pierre Loti em
Istambul
• Trem Alta Velocidade: Istambul - Ankara.
• Voos incluidos: Istambul - Tel Aviv em classe econômica e traslados de/ para o aeroporto
• 05 Almoços ou Jantares incluidos em: Capadocia,
Capadocia, Safranbolu, Nazaré, Nazaré

203

MAIS DE 15 DIAS

(SERVIÇOS ADICIONAIS OPÇ. 3)
• Inclui traslado de saída
• Visita Panorâmica em: Cairo.
• Entradas: Pirâmides de Quéops, Quéfren e
Miquerinos; Museu Egípcio, Cidadela de Saladino
e Mesquita de Alabastro, Igreja suspensa em
Bairro Copto em Cairo.
• Voos incluídos: Amã - Cairo em classe econômica
e traslados de/ para o aeroporto
• 01 Almoços ou Jantares incluidos em: O Cairo

ATÉ 15 DIAS

(SERVIÇOS ADICIONAIS OPÇ. 2)
• Excursão: 4X4 pelo deserto e passeio de camelo
em Wadi Rum.
• Entradas: Castelo e Igreja de São Sergio em Ajlun;
Sítio Arqueológico em Gerasa;, Castelo de Qasr
Kharana e Castelo de Qusayr Amra em Castelos
do Deserto; , Igreja São Jorge e Parque
Arqueológico em Madaba, Sítio Arqueológico em
Betania, Museu do Mar Morto e Complexo
Panorâmico em Mar Morto, Fonte de Moises e
Museu de Petra, Sítio Arqueológico em Petra,
Centro de Visitantes, 4X4 pelo deserto e passeio
de camelo em Wadi Rum.
• 08 Almoços ou Jantares incluidos em: Ajlun,
Madaba, Complexo Panorâmico, Mar Morto,
Dana, Petra, Petra, Wadi Rum

CENTRAL

22 SEG. O Cairo.Traslado para o aeroporto. Fim dos nossos serviços.

O PREÇO INCLUI

NÓRDICA

21 DOM. O Cairo.Visita de dia completo onde conheceremos o Sítio
Arqueológico das famosas pirâmides de Quéops,
Quéfren e Miquerinos (ingresso ao interior de uma
delas não incluído), assim como a impressionante
Esfinge esculpida na rocha. Visita ao Museu Egípcio
com sua arte milenar e onde se guarda o tesouro do
túmulo de Tutancâmon. Almoço incluído. A Cidadela
de Saladino e a Mesquita de Alabastro. Faremos um
passeio pelo bairro copto onde conheceremos a igreja
suspensa construída em cima de uma fortaleza romana.

Nos circuitos do Egito que incluem Cruzeiro, a gorjeta
aproximada será de 40 USD por pessoa e deve ser paga
no decorrer do cruzeiro. Este valor é de caráter obrigatório e varia em função da duração do cruzeiro. Os trechos aéreos internos incluídos em nosso circuito têm
uma limitação de bagagem de 23 kg /pessoa.

MEDITERRÂNEO

(OPÇ. 3) Turquia, Israel, Jordânia e Cairo
Dias 1 - 19 como en OPÇ. 2
20 SAB. Aqaba –Amã – O Cairo.Depois do café da manhã pegaremos “a estrada do
deserto” rumo o aeroporto de AMÃ, chegada.
Tomaremos um voo ( incluido ) que dura mais de uma
hora rumo ao Egito. Chegada ao CAIRO, trâmites fronteiriços e translado ao hotel. Tempo livre.
Nota: Dependendo do número de viajantes, o trajeto de
Aqaba ao aeroporto de Amã poderá ser realizado de
ônibus do serviço regular VIP.

No Israel, Jordânia e Egito cada país aplica uma taxa de
entrada e saída que o passageiro deverá pagar diretamente à chegada / saída do país e que não estão incluídas no preço do pacote. Teremos que trocar de ônibus e
de guia na fronteira por imposição legal. Os guias não
podem acompanhar os grupos nos trâmites fronteiriços,
não obstante, darão o maior número de informações
possível sobre os requisitos a realizar. As demoras ao
atravessar as fronteiras podem durar várias horas.

ATLÂNTICO

15 SEG. Amã – Castelos do Deserto- Madaba- Monte
Nebo- Amã.Sairemos rumo aos CASTELOS DO DESERTO, construídos entre os séculos VII e VIII. Conheceremos QASR
KHARANA, com sua imponente estrutura de paredes
grossas e QUSAYR AMRA, declarado Patrimônio da
Humanidade, merecem destaque os afrescos de suas
paredes. Posteriormente viajaremos para MADABA,
almoço incluído. Conheceremos o Parque Arqueológico
de Madaba, atravessado por uma antiga calçada
romana e a Igreja de São Jorge, com seu fantástico
mosaico do século VI que representa o mapa mais
antigo conhecido da Terra Santa. Continuaremos
rumo ao MONTE NEBO, lugar onde Moisés parou para
contemplar a terra prometida. Retorno a Amã.

20 SAB. Aqaba- Amã.Depois do café da manhã pegaremos “a estrada do
deserto” rumo o aeroporto de AMÃ Fim dos nossos
serviços. Verifique a hora de seu voo para saber se vai
precisar de uma noite adicional. Translado de saída
para o aeroporto não incluído; nosso guia lhe irá
assessorar sobre o melhor transporte público para seu
deslocamento.
Nota: Dependendo do número de viajantes, o trajeto de
Aqaba ao aeroporto de Amã poderá ser realizado de
ônibus do serviço regular VIP.

Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues espanhol/inglês. De acordo com número total de viajantes
inscritos será realizado em um ou dois idiomas (sempre
em espanhol, em ocasiões também em inglês).

PENINSULA IBÉRICA

(OPÇ. 2) Turquia, Israel e Jordânia
Dias 1 - 13 como en OPÇ. 1
14 DOM. Jerusalem - Ajlun – Jerash – Amã.Café da manhã. Sairemos cedo rumo à fronteira de
Israel com a Jordânia. Chegada à Ponte Sheik Hussein
onde faremos os trâmites fronteiriços e de visto. Bemvindos à Jordânia! Conheceremos a FORTALEZA DE
AJLUN, potente castelo do século XII. Nesta região
sempre conviveram muçulmanos e cristãos ortodoxos, visitaremos a antiga IGREJA DE SÃO SÉRGIO.
Oramos todos pela paz? Almoço incluído.
Continuaremos para JERASH, e visitaremos seu
impressionante recinto arqueológico romano.
Seguiremos para AMÃ. Chegada e alojamento.
NOTA: Para chegar à fronteira de Sheik Hussein é
necessário tomar um ônibus especialmente destinado
para tal. O custo aproximado da viagem de ônibus é de
$3 por pessoa que devem ser pagos diretamente pelos
próprios passageiros.
TAXAS: Cada país aplica uma taxa de entrada e saída
que o passageiro deverá pagar diretamente no destino.
De forma orientativa, estas são as tarifas das taxas/
vistos (preços sujeitos a modificação sem prévio aviso)
que podem ser aplicadas: Israel: $32 (Taxa de saída
rumo à Jordânia); Jordânia: 40 dinares/$ 60 (visto
fronteira Sheik Hussein).

19 SEX. Wadi Rum- Aqaba.Depois do café da manhã sairemos a AQABA, a segunda cidade jordana. Trata-se de uma cidade moderna,
comercial e portuária. Tarde livre para desfrutar do
hotel-resort e das águas quentes do mar Vermelho!

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário
incluir o passaporte do passageiro no momento da
venda.

ECONÔMICA

14 DOM. Jerusalém.Após do café da manha, fim de nossos serviços.

18 QUI. Petra- Wadi Rum.Hoje teremos o dia mais emocionante da viagem: logo
cedo visitaremos o impressionante recinto arqueológico de PETRA – o acesso é feito através de um estreito cânion – onde descobriremos os templos e túmulos
escavados nas falésias nesta cidade fundada 300
anos antes de Cristo. Depois do almoço (incluído) sairemos rumo ao impressionante deserto de WADI RUM,
no centro de visitantes tomaremos veículos 4x4 para
descobrir algumas das paisagens mas impactantes,
pararemos no vilarejo de Rum onde conheceremos as
ruínas do templo Nabateu. Faremos um passeio de
camelo de aproximadamente 45 minutos pelo deserto.
Também conheceremos o Cânion Khazali, neste espetacular lugar veremos as gravuras que nos mostram a
origem da língua árabe. Jantar incluído e alojamento
em um acampamento do deserto.

LAGO SALGADO
FOTOGRAFIA: isabel_aranda

MAIS INCLUÍDO

13 SAB. Jerusalém.Café da manhã. Saída para a Cidade Antiga ou Velha,
visitaremos o Muro das Lamentações. A seguir iremos
a pé pela Via Dolorosa para chegar ao Gólgota, lugar
da crucificação de Jesus Cristo, e ao Santo Sepulcro.
Visita ao Monte Sião onde se encontram o Túmulo do
Rei David, o Cenáculo (lugar do última ceia “A
Eucaristia” e “Pentecostes”) e a Abadia da Dormição
– Assunção de Maria. Seguiremos para o Monte das
Oliveiras, para apreciar a magnífica vista da cidade.
Finalmente visitaremos o Jardim de Getsêmani e a
Basílica da Agonia. Alojamento.

17 QUA. Mar Morto- Caverna de Ló- Dana –
Shobak - Petra.Emocionante etapa pelo interior da Jordânia.
Nossa estrada segue o Mar Morto. Conheceremos
a CAVERNA DE LÓ, descoberta em 1991, com sua
antiga igreja bizantina do século VI.
Posteriormente subiremos as montanhas. DANA,
pequeno vilarejo pitoresco de casas de pedra sobre
uma imensa falésia. Almoço incluído. Continuaremos
pela rota do rei rumo a SHOUBAK, onde poderemos
fotografar (apenas exterior) o grande castelo dos cruzados. Continuaremos para WADI MUSA (localidade
criada ao redor de Petra), conheceremos o MANANCIAL
DE MOISÉS, onde supostamente Moisés golpeou a
rocha com sua vara e a água jorrou e o Museu de
Petra, uma excelente mostra que nos permite entender a história dos Nabateus e conhecer magníficas
peças encontradas na região. Jantar e alojamento. Os
viajantes que desejarem podem ir a um antigo banho
turco ou conhecer o espetáculo de luz e som em Petra.

ORIENTE MEDIO

12 SEX. Jerusalém - Belem - Jerusalém.Café da manhã. Saida para conhecer a Cidade Nova
de Jerusalém. Conheceremos o Santuário do Livro no
Museu de Israel, onde estão expostos os manuscritos
do Mar Morto e a maquete que representa a cidade de
Jerusalém nos tempos de Jesus Cristo. Visita do barrio
da Ein Karen, pitoresco bairro ns arredores da cidade
para visitar o Santuário de São João Batista. Também
conheceremos Yad Vashem, Museu e Memorial do
Holocausto. À tarde viajaremos para BELÉM, situada
detrás do muro construído nos últimos anos para
separar as duas comunidades. Com um guia palestino
conheceremos a Igreja da Natividade, a Gruta do
Presépio. Retorno a Jerusalém e alojamento.

Chegada e tempo livre.16 TER. Amã- Betania – Complexo Panorâmico- Mar
Morto.Sairemos rumo a BETÂNIA, às margens do Rio
Jordão, declarado Patrimônio da Humanidade
pela UNESCO, é o lugar onde João Batista batizou
Jesus. Posteriormente incluiremos a visita ao
MUSEU DO MAR MORTO, em um impressionante
complexo panorâmico, almoço incluído.
Chegada ao nosso hotel no MAR MORTO, não
deixe de se banhar no mar mais salgado e de
menor altitude da Terra. Jantar incluído e
alojamento.

ASIA E OCEANIA

11 QUI. Nazaré - Monta das Bem-Aventuranças Tabgha - Cafarnaum - Río Jordão Jerusalém.Café da manhã. Começaremos o dia com uma travessia de barco pelo Mar da Galileia. Mais tarde visitaremos o Monte das Bem-Aventuranças onde aconteceu
“O Sermão da Montanha”, TABGHA, lugar da multiplicação dos pães e dos peixes, e CAFARNAUM, onde se
encontra a Casa de São Pedro e as ruínas da antiga
Sinagoga. À tarde continuaremos rumo a Jerusalém,
pelo Vale do Rio Jordão, beirando o oásis de Jericó,
onde poderemos desfrutar de longe da vista do Monte
da Tentação e do Mar Morto. Subiremos pelo deserto
da Judeia e entraremos em Jerusalém, cidade mensageira de paz, berço das três grandes religiões monoteístas. Chegada a JERUSALEM. Alojamento.

AMÉRICA

Virgem Maria. Continuamos para o Monte do
Precipicio, onde podemos admirar uma bela vista
panorâmica de Nazaré e seus arredores, Depois, visitaremos o MONTE TABOR onde ocorreu, diante de
Moisés e Elias, a transfiguração de Jesus Cristo.
Conheceremos Canaã de Galileia onde ocorreu o primeiro milagre de Jesus. Retorno a Nazaré. Jantar
incluido. Alojamento.
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PENINSULA IBÉRICA

DATAS DE SAÍDA
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 28*
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14*, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22
01*, 08*, 15*, 22*, 29*

Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

PREÇOS POR PESSOA
DBL

MEDITERRÂNEO

ID: 19378

T.Alt
T. Med
T.Baixa
*T.Extra

$
$
$
$

INDIV

3957
3888
3830
4059

5356
5287
5229
5458

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem
na parte final do folheto e na sua página
web “Minha Viagem”.

NOTAS IMPORTANTES

MAIS DE 15 DIAS

ATÉ 15 DIAS

CENTRAL

Para confirmação de todos os serviços é necessário
incluir o passaporte do passageiro no momento da
venda.
Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues
espanhol/inglês. De acordo com número total de
viajantes inscritos será realizado em um ou dois
idiomas (sempre em espanhol, em ocasiões também
em inglês).
No Israel, Jordânia e Egito cada país aplica uma taxa
de entrada e saída que o passageiro deverá pagar
diretamente à chegada / saída do país e que não
estão incluídas no preço do pacote. Teremos que
trocar de ônibus e de guia na fronteira por imposição
legal. Os guias não podem acompanhar os grupos
nos trâmites fronteiriços, não obstante, darão o
maior número de informações possível sobre os
requisitos a realizar. As demoras ao atravessar as
fronteiras podem durar várias horas.
Nos circuitos do Egito que incluem Cruzeiro, a gorjeta
aproximada será de 40 USD por pessoa e deve ser
paga no decorrer do cruzeiro. Este valor é de caráter
obrigatório e varia em função da duração do cruzeiro. Os trechos aéreos internos incluídos em nosso
circuito têm uma limitação de bagagem de 23 kg /
pessoa.
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DIS

DESDE 3830$-DÍAS 22

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
NIBILID
PO

NLINE

O

ATLÂNTICO

1
santa Catarina

ADE

ECONÔMICA

2 Cairo

NÓRDICA

Nazaréh

Wadi Musa

Contrastes do Oriente Médio
01 SEG. Istambul.Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você receberá
de tarde informação para o início do seu roteiro, ou através
dos cartazes informativos localizados na recepção do hotel.
02 TER. Istambul.Visita panorâmica à cidade. Em nosso tour subiremos de
teleférico ao mirante de Pierre Loti e entraremos na
Mesquita de Souleyman O Magnífico (a maior de Istambul),
conheceremos as muralhas, o chifre de ouro, o bairro de
pescadores e admiraremos o exterior da Basílica de Santa
Sofia. Logo visitaremos o Palácio de Topkapi (ingresso incluído), outrora centro administrativo do império Otomano com
seus magníficos pátios e pavilhões. Tarde livre. Estaremos
em uma cidade construída sobre dois continentes.
No final da tarde ofereceremos um translado ao bairro de
Taksim, a zona mais comercial e com mais vida local da
cidade. Disporemos de tempo para jantar em algum de seus
inúmeros restaurantes, você também poderá tomar o antigo bonde que atravessa a região ou visitar a próxima Torre
de Gálata.
Nota: os serviços durante a estadía em Istambul podem
variar de ordem.
03 QUA. Istambul.Hoje faremos um passeio de barco pelo Bósforo de umas
duas horas. O passeio será realizado em um barco privado
para os viajantes da Europamundo. O Bósforo é um estreito
que liga o Mar Negro com o Mar de Mármara separando
Istambul em duas partes: a europeia e a asiática.
Desfrutaremos vendo a animação no estreito com todos os
seus barcos, passaremos debaixo das pontes que ligam a
Europa e a Ásia e admiraremos os palácios dos sultões, as
típicas casas de madeira, as mansões otomanas. Tempo
livre (será proposta uma visita adicional com ingressos e
almoço no interior do Palácio de Topkapi).
04 QUI. Istambul- Ancara- Capadócia.Hoje viajaremos de trem, na estação que fica na parte da
Ásia tomaremos o trem mais moderno e rápido de Turquia,
viagem agradável de 4 horas avistando as paisagens da
Anatólia ou tomando um café na cafeteria do trem.
ANCARA, chegada, após dispormos de tempo para almoçar
na região da estação vamos levá-lo de ônibus para conhecer o Mausoléu de Ataturk. Depois disso continuaremos
nossa rota rumo à Capadócia. Passaremos pelo LAGO
SALGADO, com suas incríveis paisagens. Chegada a AVANOS
(CAPADÓCIA). Jantar incluído.
05 SEX. Capadócia.Dia completo na fantástica região da CAPADÓCIA, com
suas paisagens lunares, suas igrejas e povoados trogloditas. Conheceremos o Vale de GOREME com seu museu ao ar

livre e suas igrejas escavadas nas rochas, ingresso incluído;
visitaremos UCHISAR, fortaleza natural. Em KAYMAKLI
conheceremos a cidade subterrânea que podia acolher 30
000 pessoas. Retornando para Avanos pararemos em
PASABAG, o vale das fadas, caminharemos neste espetacular recinto natural. Tempo livre e Jantar incluído.
06 SAB. Capadócia- Hacibecktas- Ancara- Safranbolu.Teremos um dia fantástico no interior da Anatólia. Mantendo
o máximo respeito aos peregrinos (roupa adequada, silêncio
recomendado em santuários) conheceremos HACIBEKTAS, no
santuário se encontra o túmulo de Hacibektas, místico sufista do século XIII. Depois disso continuaremos rumo a
ANCARA, disporemos de tempo livre para passear e almoçar
no próspero centro da cidade. Continuaremos para o norte
da Turquia, a paisagem pouco a pouco vai se tornando
verde. SAFRANBOLU, chegada a esta maravilhosa e pequena
cidade declarada patrimônio da humanidade, foi uma
importante etapa nas rotas das caravanas. No pátio de um
magnífico e antigo Caravançarai prepararemos um tradicional chá turco. Jantar e hospedagem.
07 DOM. Safranbolu- Gokgol Magarasi- EregliEydinpinar- Istambul.Hoje nossa etapa continua pelo Mar Negro e suas paisagens
verdes. Em GOKGOL MAGARASI incluímos o ingresso para
esta magnífica caverna com seu rio subterrâneo e suas
múltiplas cores. Em EREGLI, junto ao mar Negro, disporemos de tempo para almoçar, assim como faremos uma
visita às suas impressionantes cavernas e túmulos de
Cehenemagzi repletos de mitologia. Em nosso retorno rumo
a Istambul pararemos para descansar em EYDINPINAR, um
passeio caminhando entre suas trilhas verdes até as cataratas! Chegada a ISTAMBUL no final do dia.
08 SEG. Istambul – Tel Aviv.Após o Café da manhã, traslado para o aeroporto (horário
variável dependendo dos voos). Incluímos vôo de TURQUIA
PARA ISRAEL. Chegada ao aeroporto de TEL AVIV e traslado
ao hotel. Tempo livre.
09 TER. Tel Aviv- Cesareia - Haifa - So João de Acre
-Nazaré
Café da manhã. Saída da cidade de Tel Aviv beirando o Mar
Mediterrâneo até chegar a Jaffa (Yafo, em hebraico, Yafa,
em árabe), antigo porto de Israel, hoje bairro de artistas.
Visita à Igreja de São Pedro. Continuação pela costa rumo
a CESAREIA Marítima, antiga capital Romana, onde visitaremos seu Teatro, a Muralha da Fortaleza dos Cruzados e o
Aqueduto Romano. Seguiremos nossa viagem para a cidade de HAIFA, subiremos ao Monte Carmelo, onde se encontra a Caverna do Profeta Elias e contemplaremos o Templo
Bahai e seus Jardins Persas, e desfrutaremos de uma vista
panorâmica da cidade e do porto. Continuaremos rumo a

NÓRDICA
CENTRAL
ATÉ 15 DIAS
MAIS DE 15 DIAS
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13 SAB. Jerusalém.Café da manhã. Saída para a Cidade Antiga ou Velha, visitaremos o Muro das Lamentações. A seguir iremos a pé pela Via
Dolorosa para chegar ao Gólgota, lugar da crucificação de
Jesus Cristo, e ao Santo Sepulcro. Visita ao Monte Sião onde
se encontram o Túmulo do Rei David, o Cenáculo (lugar do
última ceia “A Eucaristia” e “Pentecostes”) e a Abadia da
Dormição – Assunção de Maria. Seguiremos para o Monte
das Oliveiras, para apreciar a magnífica vista da cidade.

19 SEX. Wadi Rum- Aqaba- Eilat – Santa Catarina.Depois do café da manhã sairemos para AQABA, a
segunda cidade jordana, às margens do Mar Vermelho.
Um passeio pelo centro antes de seguir rumo à fronteira
de ISRAEL, EILAT, chegada a esta moderna e turística
cidade com suas excelentes praias. Tempo para relaxar,
almoçar e passear, assim como para se banhar antes de
continuarmos rumo à fronteira do EGITO. Passagem
pelo Sinai, durante nosso trajeto poderemos tirar fotos
da Ilha do Faraó com a potente fortaleza de Saladino.
Continuaremos rumo a SANTA CATARINA - Chegada,
jantar incluído e alojamento-.

ATLÂNTICO

12 SEX. Jerusalém - Belem - Jerusalém.Café da manhã. Saida para conhecer a Cidade Nova de
Jerusalém. Conheceremos o Santuário do Livro no Museu de
Israel, onde estão expostos os manuscritos do Mar Morto e a
maquete que representa a cidade de Jerusalém nos tempos
de Jesus Cristo. Visita do barrio da Ein Karen, pitoresco bairro ns arredores da cidade para visitar o Santuário de São
João Batista. Também conheceremos Yad Vashem, Museu e
Memorial do Holocausto. À tarde viajaremos para BELÉM,
situada detrás do muro construído nos últimos anos para
separar as duas comunidades. Com um guia palestino
conheceremos a Igreja da Natividade, a Gruta do Presépio.
Retorno a Jerusalém e alojamento.

18 QUI. Petra- Wadi Rum.Hoje teremos o dia mais emocionante da viagem: logo
cedo visitaremos o impressionante recinto arqueológico
de PETRA – o acesso é feito através de um estreito
cânion – onde descobriremos os templos e túmulos
escavados nas falésias nesta cidade fundada 300 anos
antes de Cristo. Depois do almoço (incluído) sairemos
rumo ao impressionante deserto de WADI RUM, no centro de visitantes tomaremos veículos 4x4 para descobrir algumas das paisagens mas impactantes, pararemos no vilarejo de Rum onde conheceremos as ruínas
do templo Nabateu. Faremos um passeio de camelo de
aproximadamente 45 minutos pelo deserto. Também
conheceremos o Cânion Khazali, neste espetacular
lugar veremos as gravuras que nos mostram a origem
da língua árabe. Jantar incluído e alojamento em um
acampamento do deserto.

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus guia falando espanhol, seguro básico de viagem e café da manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada. Inclui traslado de
saída.
• Excursão: Monte do Precipicio, Monte Tabor e
Caná de Galiléia em Nazaré, Belem em Jerusalém,
4X4 pelo deserto e passeio de camelo em Wadi
Rum.
• Barco: Passeio pelo Bosforo em Istambul,
Travessia de Barco em Mar de Galiléia.
• Visita Panorâmica em: Istambul, Nazaré,
Jerusalém, Cairo.
• Traslado Noturno: Praça de Taksim em Istambul
• Entradas: Palazo de Topkapi e Mesquita Suleiman
o Magnífico em Istambul, Mausoléu de Atakurk
em Ancara, Vale de Goreme; Vale de Uchisar;
Cidade subterrânea de Kaimacli; Vale de Pasabag
em Capadócia, Hacibecktas em Hacibecktas, Té
em Safranbolu, Caverna de Gokgol Magarasi,
Caverna e túmulos em Eregli, Cataratas de
Eydinpinar em Eydinpinar, Igreja de São Pedro em
Yaffo em Tel Aviv, Sítio arqeológico em Cesareia,
Fortaleza dos Cruzados em São João de Acre,
Igreja da Anunciação, carpintaria de São Jose é a
Fonte da Virgem em Nazaré, Igreja Monte das
Bem-Aventuranças, Tabgha, Casa de São Pedro e
ruínas da antiga Sinagoga em Capernaum, Vale
do Rio Jordão, Santuário do Libro, Museu do
Holocausto em Jerusalem; Igreja da Natividade
em Belem, Igreja do Santo Sepulcro, Túmulo do
Rei David, Cenáculo, Abadía da Dormicão em
Jerusalem, Castelo e Igreja de São Sergio em
Ajlun; Sítio Arqueológico em Gerasa; Castelo de
Qasr Kharana e Castelo de Qusayr Amra em
Castelos do Deserto; , Igreja São Jorge e Parque
Arqueológico em Madaba, Sítio Arqueológico em
Betania, Museu do Mar Morto e Complexo
Panorâmico em Mar Morto, Fonte de Moises e
Museu de Petra, Sítio Arqueológico em Petra,
Centro de Visitantes, 4X4 pelo deserto e passeio
de camelo em Wadi Rum, Monasterio de Santa
Catarina em Santa Catarina, Moises Bem,
Pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos;
Museu Egípcio, Cidadela de Saladino e Mesquita
de Alabastro, Igreja suspensa em Bairro Copto em
Cairo.
• Funicular: Teleférico Olhador de Pierre Loti em
Istambul
• Trem Alta Velocidade: Istambul - Ankara.
• Voos incluidos: Istambul - Tel Aviv em classe econômica e traslados de/ para o aeroporto
• 16 Almoços ou Jantares incluidos em: Capadocia,
Capadocia, Safranbolu, Nazaré, Nazaré, Ajlun,
Madaba, Complexo Panorâmico, Mar Morto,
Dana, Petra, Petra, Wadi Rum, Santa Catarina,
Pozos de Moises, Cairo

PENINSULA IBÉRICA

11 QUI. Nazaré - Monta das Bem-Aventuranças - Tabgha Cafarnaum - Río Jordão - Jerusalém.Café da manhã. Começaremos o dia com uma travessia de
barco pelo Mar da Galileia. Mais tarde visitaremos o Monte
das Bem-Aventuranças onde aconteceu “O Sermão da
Montanha”, TABGHA, lugar da multiplicação dos pães e dos
peixes, e CAFARNAUM, onde se encontra a Casa de São Pedro
e as ruínas da antiga Sinagoga. À tarde continuaremos rumo
a Jerusalém, pelo Vale do Rio Jordão, beirando o oásis de
Jericó, onde poderemos desfrutar de longe da vista do Monte
da Tentação e do Mar Morto. Subiremos pelo deserto da
Judeia e entraremos em Jerusalém, cidade mensageira de
paz, berço das três grandes religiões monoteístas. Chegada a
JERUSALEM. Alojamento.

17 QUA. Mar Morto- Caverna de Ló- Dana – Shobak Petra.Emocionante etapa pelo interior da Jordânia. Nossa
estrada segue o Mar Morto. Conheceremos a CAVERNA
DE LÓ, descoberta em 1991, com sua antiga igreja bizantina do século VI. Posteriormente subiremos as montanhas. DANA, pequeno vilarejo pitoresco de casas de
pedra sobre uma imensa falésia. Almoço incluído.
Continuaremos pela rota do rei rumo a SHOUBAK, onde
poderemos fotografar (apenas exterior) o grande castelo dos cruzados. Continuaremos para WADI MUSA (localidade criada ao redor de Petra), conheceremos o
MANANCIAL DE MOISÉS, onde supostamente Moisés
golpeou a rocha com sua vara e a água jorrou e o Museu
de Petra, uma excelente mostra que nos permite entender a história dos Nabateus e conhecer magníficas
peças encontradas na região. Jantar e alojamento. Os
viajantes que desejarem podem ir a um antigo banho
turco ou conhecer o espetáculo de luz e som em Petra.

O PREÇO INCLUI

ECONÔMICA

10 QUA. Nazaré - Monte do Precipicio - Monte Tabor - Cana
de Galilea - Nazaré.Café da manhã. Em Nazaré visitaremos a Igreja da
Anunciação, a Carpintaria de São José e a Fonte da Virgem
Maria. Continuamos para o Monte do Precipicio, onde
podemos admirar uma bela vista panorâmica de Nazaré e
seus arredores, Depois, visitaremos o MONTE TABOR onde
ocorreu, diante de Moisés e Elias, a transfiguração de Jesus
Cristo. Conheceremos Canaã de Galileia onde ocorreu o
primeiro milagre de Jesus. Retorno a Nazaré. Jantar incluido. Alojamento.

22 SEG. = Cairo.Traslado para o aeroporto. Fim dos nossos serviços.

MAIS INCLUÍDO

São João de Acre (Akko), capital dos Cruzados, visitando as
fortalezas medievais. Chegada a NazaréH. Jantar incluído.
Alojamento.

16 TER. Amã- Betania – Complexo Panorâmico- Mar
Morto.Sairemos rumo a BETÂNIA, às margens do Rio Jordão,
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, é o
lugar onde João Batista batizou Jesus. Posteriormente
incluiremos a visita ao MUSEU DO MAR MORTO, em um
impressionante complexo panorâmico, almoço incluído. Chegada ao nosso hotel no MAR MORTO, não deixe
de se banhar no mar mais salgado e de menor altitude
da Terra. Jantar incluído e alojamento.

21 DOM. O Cairo.Visita de dia completo onde conheceremos o Sítio
Arqueológico das famosas pirâmides de Quéops,
Quéfren e Miquerinos (ingresso ao interior de uma delas
não incluído), assim como a impressionante Esfinge
esculpida na rocha. Visita ao Museu Egípcio com sua
arte milenar e onde se guarda o tesouro do túmulo de
Tutancâmon. Almoço incluído. A Cidadela de Saladino e
a Mesquita de Alabastro. Faremos um passeio pelo bairro copto onde conheceremos a igreja suspensa construída em cima de uma fortaleza romana.

ORIENTE MEDIO

15 SEG. Amã – Castelos do Deserto- Madaba- Monte
Nebo- Amã.Sairemos rumo aos CASTELOS DO DESERTO, construídos
entre os séculos VII e VIII. Conheceremos QASR KHARANA,
com sua imponente estrutura de paredes grossas e
QUSAYR AMRA, declarado Patrimônio da Humanidade,
merecem destaque os afrescos de suas paredes.
Posteriormente viajaremos para MADABA, almoço
incluído. Conheceremos o Parque Arqueológico de
Madaba, atravessado por uma antiga calçada romana e
a Igreja de São Jorge, com seu fantástico mosaico do
século VI que representa o mapa mais antigo conhecido
da Terra Santa. Continuaremos rumo ao MONTE NEBO,
lugar onde Moisés parou para contemplar a terra prometida. Retorno a Amã. Chegada e tempo livre.-

20 SAB. Santa Catarina- Pozos de Moises – O Cairo.Ao pé do Monte Sinai conheceremos o impressionante
Mosteiro amuralhado de SANTA CATARINA, onde segundo a tradição Moisés viu “a sarça que ardia sem se consumir”, o mosteiro é um lugar sagrado para judeus, cristãos e muçulmanos, pertence à igreja ortodoxa e foi
declarado Patrimônio da Humanidade. Posteriormente
seguiremos pelo deserto do Sinai, onde veremos pitorescas paisagens. Almoço incluído durante o trajeto.
Parada nos POÇOS DE MOISÉS, lugar bíblico com aspecto de pequeno oásis. Sairemos do Sinai pelo túnel sob o
canal de SUEZ. CAIRO, chegada ao final da tarde.Alojamento.

ASIA E OCEANIA

14 DOM. Jerusalém - Ajlun – Jerash – Amã.Café da manhã. Sairemos cedo rumo à fronteira de
Israel com a Jordânia. Chegada à Ponte Sheik Hussein
onde faremos os trâmites fronteiriços e de visto. Bemvindos à Jordânia! Conheceremos a FORTALEZA DE
AJLUN, potente castelo do século XII. Nesta região sempre conviveram muçulmanos e cristãos ortodoxos, visitaremos a antiga IGREJA DE SÃO SÉRGIO. Oramos todos
pela paz? Almoço incluído. Continuaremos para
JERASH, e visitaremos seu impressionante recinto
arqueológico romano. Seguiremos para AMÃ. Chegada e
alojamento.
NOTA: Para chegar à fronteira de Sheik Hussein é necessário
tomar um ônibus especialmente destinado para tal. O custo
aproximado da viagem de ônibus é de $3 por pessoa que
devem ser pagos diretamente pelos próprios passageiros.
TAXAS: Cada país aplica uma taxa de entrada e saída que o
passageiro deverá pagar diretamente no destino. De forma
orientativa, estas são as tarifas das taxas/vistos (preços
sujeitos a modificação sem prévio aviso) que podem ser
aplicadas: Israel: $32 (Taxa de saída rumo à Jordânia);
Jordânia: 40 dinares/$ 60 (visto fronteira Sheik Hussein).

NOTA: Na travessia da Jordânia para Israel e de Israel
para o Egito devem ser pagas, por parte da viajante,
taxas de entrada/saída nos diferentes países. Jordânia:
$15 (taxas de saída), Israel: $32 (taxa de saída), Egito: $45
(visto de entrada, que na realidade são $25 de visto + $20
despesas de tramitação)

AMÉRICA

Finalmente visitaremos o Jardim de Getsêmani e a
Basílica da Agonia. Alojamento.

AMÉRICA
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Aqaba

DESDE 2048 $-DÍAS 13/15
DATAS DE SAÍDA
OPÇÃO 1
Abr.20:
06, 13, 20, 27
Mai.20:
04, 11, 18, 25
Jun.20:01, 08, 15, 22, 29
Jul.20:
06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Set.20:
07, 14, 21, 28

Out.20:
05, 12, 19, 26
Nov.20:02, 09, 16, 23, 30
Dez.20:
07, 14, 21, 28
Jan.21:
04, 11, 18, 25
Fev.21:
01, 08, 15, 22
Mar.21: 01, 08, 15, 22, 29

OPÇÃO 2
Abr.20:
06, 13, 20, 27
Mai.20:
04, 11, 18, 25
Jun.20:01, 08, 15, 22, 29
Jul.20:
06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Set.20:
07, 14, 21, 28

Out.20:
05, 12, 19, 26
Nov.20:02, 09, 16, 23, 30
Dez.20:
07, 14, 21, 28
Jan.21:
04, 11, 18, 25
Fev.21:
01, 08, 15, 22
Mar.21: 01, 08, 15, 22, 29

PREÇOS POR PESSOA
OPÇÃO 1

DBL

ID: 19379

T.Alt
T. Med
T.Baixa

$
$
$

2106
2106
2048

$
$
$

2722
2665
2606

OPÇÃO 2

DBL

ID: 19380

T.Alt
T. Med
T.Baixa

INDIV
2750
2750
2692

INDIV
3461
3404
3345

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem na
parte final do folheto e na sua página web
“Minha Viagem”.

MAIS DE 15 DIAS

ATÉ 15 DIAS

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir o passaporte do passageiro no momento da venda.
Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues
espanhol/inglês. De acordo com número total de
viajantes inscritos será realizado em um ou dois
idiomas (sempre em espanhol, em ocasiões também em inglês).
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Turquia e Jordânia
Turquia, Jordânia e Cairo
OPÇÃO 1

(OPÇ. 1) Turquia e Jordânia
01 SEG. Istambul.Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você receberá de tarde informação para o inicio do seu roteiro, ou
através dos cartazes informativos localizados na
recepção do hotel.
02 TER. Istambul.Visita panorâmica à cidade. Em nosso tour subiremos
de teleférico ao mirante de Pierre Loti e entraremos na
Mesquita de Souleyman O Magnífico (a maior de
Istambul), conheceremos as muralhas, o chifre de ouro,
o bairro de pescadores e admiraremos o exterior da
Basílica de Santa Sofia. Logo visitaremos o Palácio de
Topkapi (ingresso incluído), outrora centro administrativo do império Otomano com seus magníficos pátios e
pavilhões. Tarde livre. Estaremos em uma cidade construída sobre dois continentes.
No final da tarde ofereceremos um translado ao bairro
de Taksim, a zona mais comercial e com mais vida local
da cidade. Disporemos de tempo para jantar em algum
de seus inúmeros restaurantes, você também poderá
tomar o antigo bonde que atravessa a região ou visitar
a próxima Torre de Gálata.
Nota: os serviços durante a estadía em Istambul podem
variar de ordem.
03 QUA. Istambul.Hoje faremos um passeio de barco pelo Bósforo de
umas duas horas. O passeio será realizado em um barco
privado para os viajantes da Europamundo. O Bósforo é
um estreito que liga o Mar Negro com o Mar de Mármara
separando Istambul em duas partes: a europeia e a asiática. Desfrutaremos vendo a animação no estreito
com todos os seus barcos, passaremos debaixo das
pontes que ligam a Europa e a Ásia e admiraremos os
palácios dos sultões, as típicas casas de madeira, as
mansões otomanas. Tempo livre (será proposta uma
visita adicional com ingressos e almoço no interior do
Palácio de Topkapi).
04 QUI. Istambul- Ancara- Capadócia.Hoje viajaremos de trem, na estação que fica na parte
da Ásia tomaremos o trem mais moderno e rápido de
Turquia, viagem agradável de 4 horas avistando as paisagens da Anatólia ou tomando um café na cafeteria do
trem. ANCARA, chegada, após dispormos de tempo para
almoçar na região da estação vamos levá-lo de ônibus
para conhecer o Mausoléu de Ataturk. Depois disso
continuaremos nossa rota rumo à Capadócia.
Passaremos pelo LAGO SALGADO, com suas incríveis

OPÇÃO 2

paisagens. Chegada a AVANOS (CAPADÓCIA). Jantar
incluído.
05 SEX. Capadócia.Dia completo na fantástica região da CAPADÓCIA, com
suas paisagens lunares, suas igrejas e povoados trogloditas. Conheceremos o Vale de GOREME com seu museu
ao ar livre e suas igrejas escavadas nas rochas, ingresso
incluído; visitaremos UCHISAR, fortaleza natural. Em
KAYMAKLI conheceremos a cidade subterrânea que
podia acolher 30 000 pessoas. Retornando para Avanos
pararemos em PASABAG, o vale das fadas, caminharemos neste espetacular recinto natural. Tempo livre e
Jantar incluído.
06 SAB. Capadócia – Hacibecktas - Ancara – Amã.Teremos um dia fantástico no interior da Anatólia.
Mantendo o máximo respeito aos peregrinos (roupa
adequada, silêncio recomendado em santuários) conheceremos HACIBEKTAS, no santuário se encontra o
túmulo de Hacibektas, místico sufista do século XIII.
Depois disso continuaremos rumo a ANCARA, disporemos de tempo livre para passear e almoçar no próspero
centro da cidade. Traslado ao aeroporto para pegar o
voo (incluído) para AMÃ. Bem-vindo à Jordânia!
Chegada, traslado para hotel e alojamento.
07 DOM. Amã - Ajlun – Jerash – Amã.Café da manhã. Viajaremos rumo ao norte da Jordânia,
entre montanhas conheceremos a FORTALEZA DE
AJLUN, potente castelo do século XII. Nesta região sempre conviveram muçulmanos e cristãos ortodoxos, visitaremos a antiga IGREJA DE SÃO SÉRGIO. Oramos todos
pela paz? Almoço incluído. Continuaremos rumo a
JERASH e visitaremos seu impressionante recinto arqueológico romano. Retorno a AMÃ. Chegada e alojamento.
08 SEG. Amã – Castelos do Deserto- Madaba- Monte
Nebo- Amã.Sairemos rumo aos CASTELOS DO DESERTO, construídos
entre os séculos VII e VIII. Conheceremos QASR
KHARANA, com sua imponente estrutura de paredes
grossas e QUSAYR AMRA, declarado Patrimônio da
Humanidade, merecem destaque os afrescos de suas
paredes. Posteriormente viajaremos para MADABA,
almoço incluído. Conheceremos o Parque Arqueológico
de Madaba, atravessado por uma antiga calçada romana e a Igreja de São Jorge, com seu fantástico mosaico
do século VI que representa o mapa mais antigo conhecido da Terra Santa. Continuaremos rumo ao MONTE
NEBO, lugar onde Moisés parou para contemplar a terra
prometida. Retorno a Amã. Chegada e tempo livre.-

AMÉRICA
ASIA E OCEANIA
ORIENTE MEDIO

(OPÇ. 2) Turquia, Jordânia e Cairo
Dias 1 - 12 como en OPÇ. 1
13 SAB. Aqaba –Amã – O Cairo.Depois do café da manhã pegaremos “a estrada do
deserto” rumo o aeroporto de AMÃ, chegada. Tomaremos
um voo ( incluido ) que dura mais de uma hora rumo ao
Egito. Chegada ao CAIRO, trâmites fronteiriços e translado ao hotel. Tempo livre.
Nota: Dependendo do número de viajantes, o trajeto de
Aqaba ao aeroporto de Amã poderá ser realizado de ônibus do serviço regular VIP.

BETANIA, A BEIRA DO RIO JORDÃO

NÓRDICA

15 SEG. O Cairo.Traslado para o aeroporto. Fim dos nossos serviços.

(SERVIÇOS ADICIONAIS OPÇ. 2)
• Inclui traslado de saída
• Visita Panorâmica em: Cairo.
• Entradas: Pirâmides de Quéops, Quéfren e
Miquerinos; Museu Egípcio, Cidadela de
Saladino e Mesquita de Alabastro, Igreja suspensa em Bairro Copto em Cairo.
• Voos incluídos: Amã - Cairo em classe econômica e traslados de/ para o aeroporto
• 01 Almoços ou Jantares incluidos em: O Cairo

MEDITERRÂNEO

14 DOM. O Cairo.Visita de dia completo onde conheceremos o Sítio
Arqueológico das famosas pirâmides de Quéops, Quéfren
e Miquerinos (ingresso ao interior de uma delas não
incluído), assim como a impressionante Esfinge esculpida na rocha. Visita ao Museu Egípcio com sua arte milenar e onde se guarda o tesouro do túmulo de Tutancâmon.
Almoço incluído. A Cidadela de Saladino e a Mesquita de
Alabastro. Faremos um passeio pelo bairro copto onde
conheceremos a igreja suspensa construída em cima de
uma fortaleza romana.

ATLÂNTICO

11 QUI. Petra- Wadi Rum.Hoje teremos o dia mais emocionante da viagem: logo cedo
visitaremos o impressionante recinto arqueológico de
PETRA – o acesso é feito através de um estreito cânion –
onde descobriremos os templos e túmulos escavados nas
falésias nesta cidade fundada 300 anos antes de Cristo.
Depois do almoço (incluído) sairemos rumo ao impressionante deserto de WADI RUM, no centro de visitantes tomaremos veículos 4x4 para descobrir algumas das paisagens
mas impactantes, pararemos no vilarejo de Rum onde
conheceremos as ruínas do templo Nabateu. Faremos um
passeio de camelo de aproximadamente 45 minutos pelo
deserto. Também conheceremos o Cânion Khazali, neste
espetacular lugar veremos as gravuras que nos mostram a
origem da língua árabe. Jantar incluído e alojamento em
um acampamento do deserto.

13 SAB. Aqaba- Amã.Depois do café da manhã pegaremos “a estrada do deserto” rumo o aeroporto de AMÃ Fim dos nossos serviços.
Verifique a hora de seu voo para saber se vai precisar de
uma noite adicional. Translado de saída para o aeroporto
não incluído; nosso guia lhe irá assessorar sobre o melhor
transporte público para seu deslocamento.
Nota: Dependendo do número de viajantes, o trajeto de
Aqaba ao aeroporto de Amã poderá ser realizado de ônibus do serviço regular VIP.

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em
ônibus guia falando espanhol, seguro básico
de viagem e café da manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada
• Excursão: 4X4 pelo deserto e passeio de
camelo em Wadi Rum.
• Barco: Passeio pelo Bosforo em Istambul.
• Visita Panorâmica em: Istambul.
• Traslado Noturno: Praça de Taksim em Istambul.
• Entradas: Palazo de Topkapi e Mesquita
Suleiman o Magnífico em Istambul, Mausoléu
de Atakurk em Ancara, Vale de Goreme; Vale
de Uchisar; Cidade subterrânea de Kaimacli;
Vale de Pasabag em Capadócia, Castelo de
Ajlum e Igreja de São Sergio em Ajlun; Recinto
Arqueológico em Gerasa; Castelo de Qasr
Kharana e Castelo de Qusayr Amra em
Castelos do Deserto; Igreja São Jorge e Parque
Arqueológico em Madaba, Sítio Arqueológico
em Betania, Museu do Mar Morto e Complexo
Panorâmico em Mar Morto, Fonte de Moises e
Museu de Petra, Sítio Arqueológico em Petra,
Centro de Visitantes, 4X4 pelo deserto e passeio de camelo em Wadi Rum.
• Funicular: Teleférico Olhador de Pierre Loti
em Istambul.
• Trem Alta Velocidade: Istambul - Ankara.
• Voos incluidos: Ancara - Amã em classe econômica e traslados de/ para o aeroporto.
• 10 Almoços ou Jantares incluidos em:
Capadocia, Capadocia, Ajlun, Madaba,
Complexo Panorâmico, Mar Morto, Dana,
Petra, Petra, Wadi Rum

PENINSULA IBÉRICA

10 QUA. Mar Morto- Caverna de Ló- Dana – Shobak Petra.Emocionante etapa pelo interior da Jordânia. Nossa
estrada segue o Mar Morto. Conheceremos a CAVERNA
DE LÓ, descoberta em 1991, com sua antiga igreja bizantina do século VI. Posteriormente subiremos as montanhas. DANA, pequeno vilarejo pitoresco de casas de
pedra sobre uma imensa falésia. Almoço incluído.
Continuaremos pela rota do rei rumo a SHOUBAK, onde
poderemos fotografar (apenas exterior) o grande castelo
dos cruzados. Continuaremos para WADI MUSA (localidade criada ao redor de Petra), conheceremos o
MANANCIAL DE MOISÉS, onde supostamente Moisés
golpeou a rocha com sua vara e a água jorrou e o Museu
de Petra, uma excelente mostra que nos permite entender a história dos Nabateus e conhecer magníficas peças
encontradas na região. Jantar e alojamento. Os viajantes que desejarem podem ir a um antigo banho turco ou
conhecer o espetáculo de luz e som em Petra.

12 SEX. Wadi Rum- Aqaba.Depois do café da manhã sairemos a AQABA, a segunda
cidade jordana. Trata-se de uma cidade moderna,
comercial e portuária. Tarde livre para desfrutar do
hotel-resort e das águas quentes do mar Vermelho!

ECONÔMICA

09 TER. Amã- Betania – Complexo Panorâmico- Mar
Morto.Sairemos rumo a BETÂNIA, às margens do Rio Jordão,
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, é o
lugar onde João Batista batizou Jesus. Posteriormente
incluiremos a visita ao MUSEU DO MAR MORTO, em um
impressionante complexo panorâmico, almoço incluído.
Chegada ao nosso hotel no MAR MORTO, não deixe de se
banhar no mar mais salgado e de menor altitude da
Terra. Jantar incluído e alojamento.

MAIS INCLUÍDO

QASR KHARANA, com sua imponente estrutura de paredes grossas.

CENTRAL
ATÉ 15 DIAS
MAIS DE 15 DIAS
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DESDE 2404 $-DÍAS15/20
DATAS DE SAÍDA
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22
01, 08, 15, 22, 29

NÓRDICA

PREÇOS POR PESSOA
OPÇÃO 1

DBL

ID: 19381

T.Alt
T. Med
T.Baixa

$
$
$

2520
2463
2404

$
$
$

3634
3470
3372

CENTRAL

OPÇÃO 2

DBL

ID: 19382

T.Alt
T. Med
T.Baixa

INDIV
3233
3176
3117

INDIV
4703
4539
4441

MAIS DE 15 DIAS

ATÉ 15 DIAS

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem
na parte final do folheto e na sua página
web “Minha Viagem”.
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Turquia, Belezas de Jordânia e Cairo OPÇÃO 1
Turquia, Jordânia e Egito com cruzeiro OPÇÃO 2
(OPÇ. 1) Turquia, Belezas de Jordânia e Cairo
01 SEG. Istambul.Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você
receberá de tarde informação para o inicio do seu
roteiro, ou através dos cartazes informativos localizados na recepção do hotel.
02 TER. Istambul.Visita panorâmica à cidade. Em nosso tour subiremos
de teleférico ao mirante de Pierre Loti e entraremos na
Mesquita de Souleyman O Magnífico (a maior de
Istambul), conheceremos as muralhas, o chifre de ouro,
o bairro de pescadores e admiraremos o exterior da
Basílica de Santa Sofia. Logo visitaremos o Palácio de
Topkapi (ingresso incluído), outrora centro administrativo do império Otomano com seus magníficos
pátios e pavilhões. Tarde livre. Estaremos em uma
cidade construída sobre dois continentes.
No final da tarde ofereceremos um translado ao bairro
de Taksim, a zona mais comercial e com mais vida local
da cidade. Disporemos de tempo para jantar em algum
de seus inúmeros restaurantes, você também poderá
tomar o antigo bonde que atravessa a região ou visitar a
próxima Torre de Gálata.
Nota: os serviços durante a estadía em Istambul podem
variar de ordem.
03 QUA. Istambul.Hoje faremos um passeio de barco pelo Bósforo de
umas duas horas. O passeio será realizado em um
barco privado para os viajantes da Europamundo. O
Bósforo é um estreito que liga o Mar Negro com o Mar
de Mármara separando Istambul em duas partes: a
europeia e a asiática. Desfrutaremos vendo a animação no estreito com todos os seus barcos, passaremos
debaixo das pontes que ligam a Europa e a Ásia e admiraremos os palácios dos sultões, as típicas casas de
madeira, as mansões otomanas. Tempo livre (será
proposta uma visita adicional com ingressos e almoço
no interior do Palácio de Topkapi).
04 QUI. Istambul- Ancara- Capadócia.Hoje viajaremos de trem, na estação que fica na parte
da Ásia tomaremos o trem mais moderno e rápido de
Turquia, viagem agradável de 4 horas avistando as
paisagens da Anatólia ou tomando um café na cafeteria do trem. ANCARA, chegada, após dispormos de
tempo para almoçar na região da estação vamos levá-lo de ônibus para conhecer o Mausoléu de Ataturk.
Depois disso continuaremos nossa rota rumo à
Capadócia. Passaremos pelo LAGO SALGADO, com suas

incríveis paisagens. Chegada a AVANOS (CAPADÓCIA).
Jantar incluído.
05 SEX. Capadócia.Dia completo na fantástica região da CAPADÓCIA, com
suas paisagens lunares, suas igrejas e povoados trogloditas. Conheceremos o Vale de GOREME com seu
museu ao ar livre e suas igrejas escavadas nas rochas,
ingresso incluído; visitaremos UCHISAR, fortaleza
natural. Em KAYMAKLI conheceremos a cidade subterrânea que podia acolher 30 000 pessoas. Retornando
para Avanos pararemos em PASABAG, o vale das fadas,
caminharemos neste espetacular recinto natural.
Tempo livre e Jantar incluído.
06 SAB. Capadócia – Hacibecktas - Ancara – Amã.Teremos um dia fantástico no interior da Anatólia.
Mantendo o máximo respeito aos peregrinos (roupa
adequada, silêncio recomendado em santuários)
conheceremos HACIBEKTAS, no santuário se encontra
o túmulo de Hacibektas, místico sufista do século XIII.
Depois disso continuaremos rumo a ANCARA, disporemos de tempo livre para passear e almoçar no próspero centro da cidade. Traslado ao aeroporto para pegar
o voo (incluído) para AMÃ. Bem-vindo à Jordânia!
Chegada, traslado para hotel e alojamento.
07 DOM. Amã - Ajlun – Jerash – Amã.Café da manhã. Viajaremos rumo ao norte da Jordânia,
entre montanhas conheceremos a FORTALEZA DE AJLUN,
potente castelo do século XII. Nesta região sempre conviveram muçulmanos e cristãos ortodoxos, visitaremos a
antiga IGREJA DE SÃO SÉRGIO. Oramos todos pela paz?
Almoço incluído. Continuaremos rumo a JERASH e visitaremos seu impressionante recinto arqueológico romano. Retorno a AMÃ. Chegada e alojamento.
08 SEG. Amã – Castelos do Deserto- Madaba- Monte
Nebo- Amã.Sairemos rumo aos CASTELOS DO DESERTO, construídos
entre os séculos VII e VIII. Conheceremos QASR KHARANA,
com sua imponente estrutura de paredes grossas e
QUSAYR AMRA, declarado Patrimônio da Humanidade,
merecem destaque os afrescos de suas paredes.
Posteriormente viajaremos para MADABA, almoço
incluído. Conheceremos o Parque Arqueológico de
Madaba, atravessado por uma antiga calçada romana e
a Igreja de São Jorge, com seu fantástico mosaico do
século VI que representa o mapa mais antigo conhecido
da Terra Santa. Continuaremos rumo ao MONTE NEBO,
lugar onde Moisés parou para contemplar a terra prometida. Retorno a Amã. Chegada e tempo livre.-

AMÉRICA
ASIA E OCEANIA

09 TER. Amã- Betania – Complexo Panorâmico- Mar
Morto.Sairemos rumo a BETÂNIA, às margens do Rio Jordão,
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, é o
lugar onde João Batista batizou Jesus. Posteriormente
incluiremos a visita ao MUSEU DO MAR MORTO, em um
impressionante complexo panorâmico, almoço incluído.
Chegada ao nosso hotel no MAR MORTO, não deixe de se
banhar no mar mais salgado e de menor altitude da
Terra. Jantar incluído e alojamento.

17 QUA. Esna- Edfu- Kom Ombo - Aswan.Chegada a EDFU e visita ao Templo de Horus (Deus
representado por um falcão). No passado foi coberto
parcialmente pelo limo durante as inundações periódicas do Nilo. Uma vez finalizados os trabalhos de resgate
e restauração, o que vemos é um dos templos mais
belos da época ptolomaica, em excepcional estado de
conservação. Navegação a KOM OMBO. Visita ao
Templo de Kom Ombo, único templo dedicado a dois
deuses, Sobek e Haroesis, que possui um Nilômetro
(antigo sistema de medição do nível do rio Nilo) e um
crocodilo mumificado. À noite, festa das chilabas, traje
típico do lugar (nos mercados locais é possível adquirir
as chilabas por um módico preço). Hospedagem a
bordo. Navegação a ASWAN. Pensão completa a bordo.

(SERVIÇOS ADICIONAIS OPÇ. 2)
• Inclui traslado de saída
• Excursão: Vale dos Reis, Colossos do Memnon em
Luxor, Espetáculo de Luz e Som nas Pirâmides de
Giza em Cairo.
• Barco: Típico barco de vela falucca e dancas típicas
beduinas em Aswan.
• Entradas: Templos de Luxor e Karnak em Luxor,
Necrópolis de Thebas, Vale dos Reis, Colossos do
Memnon, Templo da Rainha Hatshepsut, Medinet
Habu; em Luxor, Templo de Horus em Edfu, Templo
de Kom Ombo em Kom Ombo, Canteiro de Granito
Vermelho, Obelisco Inacabado, Represa de Aswan
em Aswan.
• Voos incluidos: Cairo - Luxor, Aswan - Cairo em classe econômica e traslados de/ para o aeroporto.
• 08 Almoços ou Jantares incluidos em: Luxor, Luxor,
Luxor, Esna, Kom Ombo, Aswan, Aswan, Aswan.
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MAIS DE 15 DIAS

20 SAB. O Cairo.Traslado para o aeroporto. Fim dos nossos serviços.

ATÉ 15 DIAS

19 SEX. Aswan- O Cairo.Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o
avião com destino ao Cairo (aéreo incluído). Chegada
ao aeroporto do CAIRO e traslado ao hotel da categoria
escolhida. À noite, visita ao espetáculo de Luz e Som
nas Pirâmides de Giza.

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus
guia falando espanhol, seguro básico de viagem e
café da manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada
• Excursão: 4X4 pelo deserto e passeio de camelo em
Wadi Rum.
• Barco: Passeio pelo Bosforo em Istambul.
• Visita Panorâmica em: Istambul, Cairo.
• Traslado Noturno: Praça de Taksim em Istambul.
• Entradas: Palazo de Topkapi e Mesquita Suleiman o
Magnífico em Istambul, Mausoléu de Atakurk em
Ancara, Vale de Goreme; Vale de Uchisar; Cidade
subterrânea de Kaimacli; Vale de Pasabag em
Capadócia, Castelo de Ajlum e Igreja de São Sergio,
em Ajlun; Recinto Arqueológico em Gerasa; Castelo
de Qasr Kharana e Castelo de Qusayr Amra em
Castelos do Deserto; Igreja São Jorge e Parque
Arqueológico em Madaba, Sítio Arqueológico em
Betania, Museu do Mar Morto e Complexo
Panorâmico em Mar Morto, Fonte de Moises e Museu
de Petra, Sítio Arqueológico em Petra, Centro de
Visitantes, 4X4 pelo deserto e passeio de camelo em
Wadi Rum, Monasterio de Santa Catarina em Santa
Catarina, Moises Bem, Pirâmides de Quéops, Quéfren
e Miquerinos; Museu Egípcio, Cidadela de Saladino e
Mesquita de Alabastro, Igreja suspensa em Bairro
Copto em Cairo.
• Funicular: Teleférico Olhador de Pierre Loti em
Istambul.
• Trem Alta Velocidade: Istambul - Ankara.
• Voos incluidos: Ancara - Amã em classe econômica e
traslados de/ para o aeroporto.
• 13 Almoços ou Jantares incluidos em: Capadocia,
Capadocia, Ajlun, Madaba, Complexo Panorâmico,
Mar Morto, Dana, Petra, Petra, Wadi Rum, Santa
Catarina, Pozos de Moises, Cairo

CENTRAL

18 QUI. Aswan.Chegada a ASWAN. Café da manhã. Visita opcional a
Abu Simbel (visita não incluída neste programa), situada a duzentos e oitenta quilômetros de Aswam e visita
aos templos talhados no despenhadeiro ocidental do
deserto, por Ramsés II, no século XII antes de Cristo, com
estátuas de 20 metros de altura, dedicado ao deus
Amon Ra, e o Templo de Nefertari, dedicado à deusa
Hathor. Visita incluída o Canteiro de Granito Vermelho,
onde se encontra o famoso Obelisco Inacabado e a
represa de Aswan, uma das maiores do mundo, que
forma o lago Nasser cuja extensão supera os 500 km. À
tarde, passeio em “faluca”, típicos barcos de vela da
região, até a ilha de Kitchener onde está o Jardim
Botânico. Ao cair da tarde, pode ser apreciado um espetáculo de danças típicas beduínas, com música folclórica e festa de despedida. Pensão completa a bordo.

O PREÇO INCLUI

NÓRDICA

(OPÇ. 2) Turquía, Jordania y Egipto con Crucero
15 SEG. O Cairo - Luxor.Café da manhã. Traslado do hotel ao aeroporto, para sair
em voo de linha regular (aéreo incluído) com destino a

16 TER. Luxor - Esna.Hoje poderão admirar a Necrópolis de Tebas, visitando o
famoso VALE DOS REIS onde estão escondidos os túmulos dos principais faraós. Entre estes túmulos, compostos
por várias salas e corredores que conduzem às correspondentes câmaras mortuárias, estão localizadas entre
outras, as de Ramsés III, Seti I e Amenhotep II. Também
serão visitados os Colossos do Memnon, duas impressionantes estátuas de Amenofis II além do Templo da
Rainha Hatsepsut (Deir el Bahari) e o Templo de Medinet
Habu. Neste dia poderemos desfrutar da bela paisagem
das margens do Nilo. Haverá diferentes atividades de
barco e, à noite, música e diversão na discoteca.
Navegação a ESNA. Pensão completa a bordo.

A ordem das visitas pode mudar em destino dependendo dos atrasos dos voos, dos horários de monumentos de acordo com a temporada de verão /
inverno é também em feriados importantes (mês de
Ramadã).

MEDITERRÂNEO

15 SEG. O Cairo.Traslado para o aeroporto. Fim dos nossos serviços.

LUXOR. Chegada e traslado ao barco, trâmites de embarque e acomodação. Pensão completa a bordo. Começarão
visitando os templos de Luxor e Karnark, impressionante
conjunto de Templos. Alojamento a bordo

Nos circuitos do Egito que incluem Cruzeiro, a gorjeta aproximada será de 40 USD por pessoa e deve
ser paga no decorrer do cruzeiro. Este valor é de
caráter obrigatório e varia em função da duração
do cruzeiro. Os trechos aéreos internos incluídos
em nosso circuito têm uma limitação de bagagem
de 23 kg /pessoa.

ATLÂNTICO

14 DOM. O Cairo.Visita de dia completo onde conheceremos o Sítio
Arqueológico das famosas pirâmides de Quéops,
Quéfren e Miquerinos (ingresso ao interior de uma delas
não incluído), assim como a impressionante Esfinge
esculpida na rocha. Visita ao Museu Egípcio com sua
arte milenar e onde se guarda o tesouro do túmulo de
Tutancâmon. Almoço incluído. A Cidadela de Saladino e
a Mesquita de Alabastro. Faremos um passeio pelo
bairro copto onde conheceremos a igreja suspensa
construída em cima de uma fortaleza romana.

Istambul

PENINSULA IBÉRICA

13 SAB. Santa Catarina- Pozos de Moises – O Cairo.Ao pé do Monte Sinai conheceremos o impressionante
Mosteiro amuralhado de SANTA CATARINA, onde segundo
a tradição Moisés viu “a sarça que ardia sem se consumir”,
o mosteiro é um lugar sagrado para judeus, cristãos e
muçulmanos, pertence à igreja ortodoxa e foi declarado
Patrimônio da Humanidade. Posteriormente seguiremos
pelo deserto do Sinai, onde veremos pitorescas paisagens.
Almoço incluído durante o trajeto. Parada nos POÇOS DE
MOISÉS, lugar bíblico com aspecto de pequeno oásis.
Sairemos do Sinai pelo túnel sob o canal de SUEZ. CAIRO,
chegada ao final da tarde.- Alojamento.

No Israel, Jordânia e Egito cada país aplica uma
taxa de entrada e saída que o passageiro deverá
pagar diretamente à chegada / saída do país e que
não estão incluídas no preço do pacote. Teremos
que trocar de ônibus e de guia na fronteira por
imposição legal. Os guias não podem acompanhar
os grupos nos trâmites fronteiriços, não obstante,
darão o maior número de informações possível
sobre os requisitos a realizar. As demoras ao atravessar as fronteiras podem durar várias horas.

ECONÔMICA

12 SEX. Wadi Rum- Aqaba- Eilat – Santa Catarina.Depois do café da manhã sairemos para AQABA, a
segunda cidade jordana, às margens do Mar Vermelho.
Um passeio pelo centro antes de seguir rumo à fronteira
de ISRAEL, EILAT, chegada a esta moderna e turística
cidade com suas excelentes praias. Tempo para relaxar,
almoçar e passear, assim como para se banhar antes de
continuarmos rumo à fronteira do EGITO. Passagem
pelo Sinai, durante nosso trajeto poderemos tirar fotos
da Ilha do Faraó com a potente fortaleza de Saladino.
Continuaremos rumo a SANTA CATARINA - Chegada,
jantar incluído e alojamento-.
NOTA: Na travessia da Jordânia para Israel e de Israel
para o Egito devem ser pagas, por parte da viajante,
taxas de entrada/saída nos diferentes países. Jordânia:
$15 (taxas de saída), Israel: $32 (taxa de saída), Egito: $45
(visto de entrada, que na realidade são $25 de visto + $20
despesas de tramitação)

Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues
espanhol/inglês. De acordo com número total de
viajantes inscritos será realizado em um ou dois
idiomas (sempre em espanhol, em ocasiões também em inglês).

MAIS INCLUÍDO

11 QUI. Petra- Wadi Rum.Hoje teremos o dia mais emocionante da viagem: logo
cedo visitaremos o impressionante recinto arqueológico de PETRA – o acesso é feito através de um estreito
cânion – onde descobriremos os templos e túmulos
escavados nas falésias nesta cidade fundada 300 anos
antes de Cristo. Depois do almoço (incluído) sairemos
rumo ao impressionante deserto de WADI RUM, no centro de visitantes tomaremos veículos 4x4 para descobrir algumas das paisagens mas impactantes, pararemos no vilarejo de Rum onde conheceremos as ruínas
do templo Nabateu. Faremos um passeio de camelo de
aproximadamente 45 minutos pelo deserto. Também
conheceremos o Cânion Khazali, neste espetacular
lugar veremos as gravuras que nos mostram a origem
da língua árabe. Jantar incluído e alojamento em um
acampamento do deserto.

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir o passaporte do passageiro no momento
da venda.

ORIENTE MEDIO

10 QUA. Mar Morto- Caverna ded Ló- Dana – Shobak Petra.Emocionante etapa pelo interior da Jordânia. Nossa
estrada segue o Mar Morto. Conheceremos a CAVERNA
DE LÓ, descoberta em 1991, com sua antiga igreja bizantina do século VI. Posteriormente subiremos as montanhas. DANA, pequeno vilarejo pitoresco de casas de
pedra sobre uma imensa falésia. Almoço incluído.
Continuaremos pela rota do rei rumo a SHOUBAK, onde
poderemos fotografar (apenas exterior) o grande castelo dos cruzados. Continuaremos para WADI MUSA (localidade criada ao redor de Petra), conheceremos o
MANANCIAL DE MOISÉS, onde supostamente Moisés
golpeou a rocha com sua vara e a água jorrou e o Museu
de Petra, uma excelente mostra que nos permite entender a história dos Nabateus e conhecer magníficas
peças encontradas na região. Jantar e alojamento. Os
viajantes que desejarem podem ir a um antigo banho
turco ou conhecer o espetáculo de luz e som em Petra.
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4X4 PELO DESERTO DE WADI RUM
VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DESDE 2548 $-DÍAS 16/18

MEDITERRÂNEO

ATLÂNTICO

DATAS DE SAÍDA

(OPÇ. 1 = OPÇ. 2)
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
06, 13, 20, 27

Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

NÓRDICA

PREÇOS POR PESSOA
OPÇÃO 1

DBL

ID: 19383

T.Alt
T. Med
T.Baixa

$
$
$

2664
2606
2548

$
$
$

2839
2782
2723

OPÇÃO 2

DBL

CENTRAL

ID: 19384

T.Alt
T. Med
T.Baixa

INDIV
3419
3361
3303

INDIV
3642
3585
3526

MAIS DE 15 DIAS

ATÉ 15 DIAS

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem
na parte final do folheto e na sua página
web “Minha Viagem”.

OPÇÃO 1

Esplendor do Oriente Médio
Contos da Sheherezade

OPÇÃO 2

(OPÇ. 1) Esplendor do Oriente Médio
01 SAB. Amã.Bem-vindo à Jordânia! Chegada, traslado para hotel e
alojamento.
02 DOM. Amã - Ajlun – Jerash – Amã.Café da manhã. Viajaremos rumo ao norte da Jordânia,
entre montanhas conheceremos a FORTALEZA DE
AJLUN, potente castelo do século XII. Nesta região sempre conviveram muçulmanos e cristãos ortodoxos, visitaremos a antiga IGREJA DE SÃO SÉRGIO. Oramos todos
pela paz? Almoço incluído. Continuaremos rumo a
JERASH e visitaremos seu impressionante recinto arqueológico romano. Retorno a AMÃ. Chegada e alojamento.
03 SEG. Amã – Castelo do Deserto- Madaba- Monte
Nebo- Amã.Sairemos rumo aos CASTELOS DO DESERTO, construídos entre os séculos VII e VIII. Conheceremos QASR
KHARANA, com sua imponente estrutura de paredes
grossas e QUSAYR AMRA, declarado Patrimônio da
Humanidade, merecem destaque os afrescos de suas
paredes. Posteriormente viajaremos para MADABA,
almoço incluído. Conheceremos o Parque Arqueológico
de Madaba, atravessado por uma antiga calçada
romana e a Igreja de São Jorge, com seu fantástico
mosaico do século VI que representa o mapa mais
antigo conhecido da Terra Santa. Continuaremos
rumo ao MONTE NEBO, lugar onde Moisés parou para
contemplar a terra prometida. Retorno a Amã.
Chegada e tempo livre.04 TER. Amã- Betania – Complexo Panorâmico- Mar
Morto.Sairemos rumo a BETÂNIA, às margens do Rio Jordão,
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, é
o lugar onde João Batista batizou Jesus. Posteriormente
incluiremos a visita ao MUSEU DO MAR MORTO, em um
impressionante complexo panorâmico, almoço incluído. Chegada ao nosso hotel no MAR MORTO, não deixe
de se banhar no mar mais salgado e de menor altitude
da Terra. Jantar incluído e alojamento.
05 QUA. Mar Morto- Caverna de Ló- Dana – Shobak Petra.Emocionante etapa pelo interior da Jordânia. Nossa
estrada segue o Mar Morto. Conheceremos a CAVERNA
DE LÓ, descoberta em 1991, com sua antiga igreja
bizantina do século VI. Posteriormente subiremos as
montanhas. DANA, pequeno vilarejo pitoresco de
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casas de pedra sobre uma imensa falésia. Almoço
incluído. Continuaremos pela rota do rei rumo a
SHOUBAK, onde poderemos fotografar (apenas exterior) o grande castelo dos cruzados. Continuaremos
para WADI MUSA (localidade criada ao redor de Petra),
conheceremos o MANANCIAL DE MOISÉS, onde supostamente Moisés golpeou a rocha com sua vara e a
água jorrou e o Museu de Petra, uma excelente mostra
que nos permite entender a história dos Nabateus e
conhecer magníficas peças encontradas na região.
Jantar e alojamento. Os viajantes que desejarem
podem ir a um antigo banho turco ou conhecer o espetáculo de luz e som em Petra.
06 QUI. Petra- Wadi Rum.Hoje teremos o dia mais emocionante da viagem: logo
cedo visitaremos o impressionante recinto arqueológico de PETRA – o acesso é feito através de um estreito
cânion – onde descobriremos os templos e túmulos
escavados nas falésias nesta cidade fundada 300
anos antes de Cristo. Depois do almoço (incluído) sairemos rumo ao impressionante deserto de WADI RUM,
no centro de visitantes tomaremos veículos 4x4 para
descobrir algumas das paisagens mas impactantes,
pararemos no vilarejo de Rum onde conheceremos as
ruínas do templo Nabateu. Faremos um passeio de
camelo de aproximadamente 45 minutos pelo deserto.
Também conheceremos o Cânion Khazali, neste espetacular lugar veremos as gravuras que nos mostram a
origem da língua árabe. Jantar incluído e alojamento
em um acampamento do deserto.
07 SEX. Wadi Rum- Aqaba- Eilat – Santa Catarina.Depois do café da manhã sairemos para AQABA, a
segunda cidade jordana, às margens do Mar Vermelho.
Um passeio pelo centro antes de seguir rumo à fronteira de ISRAEL, EILAT, chegada a esta moderna e turística cidade com suas excelentes praias. Tempo para
relaxar, almoçar e passear, assim como para se banhar
antes de continuarmos rumo à fronteira do EGITO.
Passagem pelo Sinai, durante nosso trajeto poderemos
tirar fotos da Ilha do Faraó com a potente fortaleza de
Saladino. Continuaremos rumo a SANTA CATARINA Chegada, jantar incluído e alojamento-.
NOTA: Na travessia da Jordânia para Israel e de Israel
para o Egito devem ser pagas, por parte da viajante,
taxas de entrada/saída nos diferentes países. Jordânia:
$15 (taxas de saída), Israel: $32 (taxa de saída), Egito:
$45 (visto de entrada, que na realidade são $25 de visto
+ $20 despesas de tramitação)

AMÉRICA
ASIA E OCEANIA
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MAIS DE 15 DIAS

(SERVIÇOS ADICIONAIS OPÇ. 2)
• Entradas: Vale de Ihlara em Ihlara,
Caravanserai; Mausoleu de Mevlana em
• Konya; Hierápolis em Pamukkale; Casa da
Virgem Maria; Basilica de São João; Ruínas
de Efeso, Igreja de São Policarpo em Izmir.
• 02 Almoços ou Jantares incluidos em:
Pamukkale, Kusadasi

ATÉ 15 DIAS

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em
ônibus guia falando espanhol, seguro básico
de viagem e café da manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada.
• Excursão: 4X4 pelo deserto e passeio de
camelo em Wadi Rum.
• Barco: Passeio pelo Bosforo em Istambul.
• Visita Panorâmica em: Cairo, Istambul.
• Traslado Noturno: Praça de Taksim em
Istambul.
• Entradas: Castelo de Ajlum e Igreja de São
Sergio em Ajlun; Recinto Arqueológico em
Gerasa; Castelo de Qasr Kharana e Castelo
de Qusayr Amra em Castelos do Deserto;
Igreja São Jorge e Parque Arqueológico em
Madaba, Sítio Arqueológico em Betania,
Museu do Mar Morto e Complexo Panorâmico
em Mar Morto, Fonte de Moises e Museu de
Petra, Sítio Arqueológico em Petra, Centro de
Visitantes, 4X4 pelo deserto e passeio de
camelo em Wadi Rum, Monasterio de Santa
Catarina em Santa Catarina, Moises Bem,
Pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos;
Museu Egípcio, Cidadela de Saladino e
Mesquita de Alabastro, Igreja suspensa em
Bairro Copto em Cairo, Palazo de Topkapi e
Mesquita Suleiman o Magnífico em Istambul,
Mausoléu de Atakurk em Ancara, Vale de
Goreme; Vale de Uchisar; Cidade subterrânea
de Kaimacli; Vale de Pasabag em Capadócia,
Hacibecktas em Hacibecktas, Té em
Safranbolu, Caverna de Gokgol Magarasi,
Caverna e túmulos em Eregli, Cataratas de
Eydinpinar em Eydinpinar.
• Funicular: Teleférico Olhador de Pierre Loti
em Istambul.
• Trem Alta Velocidade: Istambul - Ankara.
• Voos incluidos: Cairo - Istambul em classe
econômica e traslados de/ para o aeroporto
• 14 Almoços ou Jantares incluidos em: Ajlun,
Madaba, Complexo Panorâmico, Mar Morto,
Dana, Petra, Petra, Wadi Rum, Santa
Catarina, Pozos de Moises, Cairo, Capadocia,
Capadocia, Safranbolu

CENTRAL

18 TER. Kusadasi- Izmir- Bursa- Istambul.Sairemos rumo à quarta cidade em população da Turquia:
IZMIR, conheceremos a igreja de São Policarpo, a mais
antiga da cidade, que nos revela a importância dessa
região no início do cristianismo (ingresso incluído).
Posteriormente viajaremos novamente pelo interior da
Turquia. Parada durante o trajeto para almoçar antes de
chegarmos a BURSA, a quarta cidade da Turquia, seu
centro histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade
pela UNESCO, com seus tradicionais distritos comerciais,
mesquitas, escolas religiosas, banhos públicos… destaca-se a Mesquita Verde. Chegada a ISTAMBUL no final do
dia.Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu voo
para saber se vai precisar de uma noite adicional.
Translado de saída para o aeroporto não incluído; nosso
guia lhe irá assessorar sobre o melhor transporte público
para seu deslocamento.

O PREÇO INCLUI

NÓRDICA

14 SEX. Capadócia.Dia completo na fantástica região da CAPADÓCIA, com
suas paisagens lunares, suas igrejas e povoados trogloditas. Conheceremos o Vale de GOREME com seu museu
ao ar livre e suas igrejas escavadas nas rochas, ingresso
incluído; visitaremos UCHISAR, fortaleza natural. Em
KAYMAKLI conheceremos a cidade subterrânea que
podia acolher 30 000 pessoas. Retornando para Avanos

17 SEG. Pamukkale- Éfeso- Kusadasi.Saída para ÉFESO, a cidade antiga mais bem conservada da Ásia Menor. Há 2000 anos a cidade tinha duzentos
e cinquenta mil habitantes. Visitaremos a casa da
Virgem Maria, a Basílica de São João e as impressionantes ruinas de Éfeso (entradas incluídas).
Posteriormente continuaremos para KUSADASI, popular
cidade localizada na costa com um excelente ambiente,
vida comercial e pequeno castelo. Jantar incluído.

Na Jordânia e Egito cada país aplica uma taxa de
entrada e saída que o passageiro deverá pagar diretamente à chegada / saída do país e que não estão
incluídas no preço do pacote. Teremos que trocar de
ônibus e de guia na fronteira por imposição legal. Os
guias não podem acompanhar os grupos nos trâmites fronteiriços, não obstante, darão o maior número
de informações possível sobre os requisitos a realizar. As demoras ao atravessar as fronteiras podem
durar várias horas.

MEDITERRÂNEO

13 QUI. Istambul- Ancara- Capadócia.Hoje viajaremos de trem, na estação que fica na parte
da Ásia tomaremos o trem mais moderno e rápido de
Turquia, viagem agradável de 4 horas avistando as paisagens da Anatólia ou tomando um café na cafeteria do
trem. ANCARA, chegada, após dispormos de tempo para
almoçar na região da estação vamos levá-lo de ônibus
para conhecer o Mausoléu de Ataturk. Depois disso continuaremos nossa rota rumo à Capadócia. Passaremos
pelo LAGO SALGADO, com suas incríveis paisagens.
Chegada a AVANOS (CAPADÓCIA). Jantar incluído.

16 DOM. Konya- Egridir-Pamukkale.A viagem segue entre paisagens de lagos até EGRIDIR,
bonito vilarejo junto ao grande lago interior com muralhas e mesquitas. Tempo para almoçar. Continuação até
PAMUKKALE(Hierápolis), lugar conhecido como
¨Castelo de Algodão¨ (entrada incluída), por suas águas
calcárias. Jantar incluído.

Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues
espanhol/inglês. De acordo com número total de
viajantes inscritos será realizado em um ou dois
idiomas (sempre em espanhol, em ocasiões também
em inglês).

ATLÂNTICO

12 QUA. Istambul.Hoje faremos um passeio de barco pelo Bósforo de umas
duas horas. O passeio será realizado em um barco privado para os viajantes da Europamundo. O Bósforo é um
estreito que liga o Mar Negro com o Mar de Mármara
separando Istambul em duas partes: a europeia e a asiática. Desfrutaremos vendo a animação no estreito com
todos os seus barcos, passaremos debaixo das pontes que
ligam a Europa e a Ásia e admiraremos os palácios dos
sultões, as típicas casas de madeira, as mansões otomanas. Tempo livre (será proposta uma visita adicional com
ingressos e almoço no interior do Palácio de Topkapi).

(OPÇ. 2) Contos da Sheherezade
Dias 1 - 14 como en OPÇ. 1
15 SAB. Capadócia- Ihlara- Konya.Nos limites da Capadócia visitaremos o Vale de IHLARA,
a frescura de suas águas, suas igrejas e povoados escavados na rocha. Posteriormente continuaremos nossa
rota, faremos uma parada em um antigo Caravançarai
do século XIII antes de chegar a KONYA onde visitaremos
o Mausoléu de Mevlana, aqui conheceremos a seita dos
Dervixes (ingresso incluído). Jantar incluído. À noite,
sugerimos que você assista no centro cultural na dança
dos derviches girando.

Para confirmação de todos os serviços é necessário
incluir o passaporte do passageiro no momento da
venda.

PENINSULA IBÉRICA

11 TER. Istambul.Visita panorâmica à cidade. Em nosso tour subiremos
de teleférico ao mirante de Pierre Loti e entraremos na
Mesquita de Souleyman O Magnífico (a maior de
Istambul), conheceremos as muralhas, o chifre de ouro,
o bairro de pescadores e admiraremos o exterior da
Basílica de Santa Sofia. Logo visitaremos o Palácio de
Topkapi (ingresso incluído), outrora centro administrativo do império Otomano com seus magníficos pátios e
pavilhões. Tarde livre. Estaremos em uma cidade construída sobre dois continentes.
No final da tarde ofereceremos um translado ao bairro
de Taksim, a zona mais comercial e com mais vida local
da cidade. Disporemos de tempo para jantar em algum
de seus inúmeros restaurantes, você também poderá
tomar o antigo bonde que atravessa a região ou visitar
a próxima Torre de Gálata.
Nota: os serviços durante a estadía em Istambul podem
variar de ordem.

16 DOM. Safranbolu- Gokgol Magarasi- EregliEydinpinar- Istambul.Hoje nossa etapa continua pelo Mar Negro e suas paisagens verdes. Em GOKGOL MAGARASI incluímos o ingresso
para esta magnífica caverna com seu rio subterrâneo e
suas múltiplas cores. Em EREGLI, junto ao mar Negro,
disporemos de tempo para almoçar, assim como faremos
uma visita às suas impressionantes cavernas e túmulos
de Cehenemagzi repletos de mitologia. Em nosso retorno
rumo a Istambul pararemos para descansar em
EYDINPINAR, um passeio caminhando entre suas trilhas
verdes até as cataratas! Chegada a ISTAMBUL no final do
dia. Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu voo
para saber se vai precisar de uma noite adicional.

NOTAS IMPORTANTES

ECONÔMICA

10 SEG. El Cairo – Istambul.Após o café da manhã (horário variável, dependendo
dos voos), traslado ao aeroporto. Incluímos vôo do Egito
para a Turquia. Chegada ao aeroporto de ISTAMBUL e
traslado ao hotel. Tempo livre.

15 SAB. Capadócia- Hacibecktas- AncaraSafranbolu.Teremos um dia fantástico no interior da Anatólia.
Mantendo o máximo respeito aos peregrinos (roupa adequada, silêncio recomendado em santuários) conheceremos HACIBEKTAS, no santuário se encontra o túmulo de
Hacibektas, místico sufista do século XIII. Depois disso
continuaremos rumo a ANCARA, disporemos de tempo
livre para passear e almoçar no próspero centro da
cidade. Continuaremos para o norte da Turquia, a paisagem pouco a pouco vai se tornando verde. SAFRANBOLU,
chegada a esta maravilhosa e pequena cidade declarada patrimônio da humanidade, foi uma importante
etapa nas rotas das caravanas. No pátio de um magnífico e antigo Caravançarai prepararemos um tradicional chá turco. Jantar e hospedagem.

Kusadasi

MAIS INCLUÍDO

09 DOM. O Cairo.Visita de dia completo onde conheceremos o Sítio
Arqueológico das famosas pirâmides de Quéops,
Quéfren e Miquerinos (ingresso ao interior de uma delas
não incluído), assim como a impressionante Esfinge
esculpida na rocha. Visita ao Museu Egípcio com sua
arte milenar e onde se guarda o tesouro do túmulo de
Tutancâmon. Almoço incluído. A Cidadela de Saladino e
a Mesquita de Alabastro. Faremos um passeio pelo bairro copto onde conheceremos a igreja suspensa construída em cima de uma fortaleza romana.

pararemos em PASABAG, o vale das fadas, caminharemos neste espetacular recinto natural. Tempo livre e
Jantar incluído.

ORIENTE MEDIO

08 SAB. Santa Catarina- Pozos de Moises – Cairo.Ao pé do Monte Sinai conheceremos o impressionante
Mosteiro amuralhado de SANTA CATARINA, onde segundo
a tradição Moisés viu “a sarça que ardia sem se consumir”,
o mosteiro é um lugar sagrado para judeus, cristãos e
muçulmanos, pertence à igreja ortodoxa e foi declarado
Patrimônio da Humanidade. Posteriormente seguiremos
pelo deserto do Sinai, onde veremos pitorescas paisagens. Almoço incluído durante o trajeto. Parada nos
POÇOS DE MOISÉS, lugar bíblico com aspecto de pequeno
oásis. Sairemos do Sinai pelo túnel sob o canal de SUEZ.
CAIRO, chegada ao final da tarde.- Alojamento.
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DESDE 2085$-DÍAS 13/16
DATAS DE SAÍDA
04*, 11*, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19*, 26*
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
06, 13, 20*, 27*

Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

PREÇOS POR PESSOA
OPÇÃO 1

DBL

ID: 19385

T.Alt
T. Med
T.Baixa
*T.Extra

$
$
$
$

2314
2183
2085
2478

$
$
$
$

2601
2470
2372
2765

OPÇÃO 2

DBL

ID: 19386

T.Alt
T. Med
T.Baixa
*T.Extra

INDIV
3021
2890
2792
3185

INDIV
3394
3263
3165
3558

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem
na parte final do folheto e na sua página
web “Minha Viagem”.

ATÉ 15 DIAS

CENTRAL

NOTAS IMPORTANTES

MAIS DE 15 DIAS

KARAMAN

Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir o passaporte do passageiro no
momento da venda.
Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues espanhol/inglês. De acordo com número
total de viajantes inscritos será realizado em
um ou dois idiomas (sempre em espanhol, em
ocasiões também em inglês).
Nos circuitos do Egito que incluem Cruzeiro, a
gorjeta aproximada será de 40 USD por pessoa e
deve ser paga no decorrer do cruzeiro. Este
valor é de caráter obrigatório e varia em função
da duração do cruzeiro. Os trechos aéreos internos incluídos em nosso circuito têm uma limitação de bagagem de 23 kg /pessoa.
A ordem das visitas pode mudar em destino
dependendo dos atrasos dos voos, dos horários
de monumentos de acordo com a temporada de
verão / inverno é também em feriados importantes (mês de Ramadã).
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Egito e Turquia
Egito e Turquia por Completo
OPÇÃO 1

OPÇÃO 2

(OPÇ. 1) Egito e Turquia
01 SAB. O Cairo.Chegada ao aeroporto do Cairo, onde a nossa equipe
estará à sua espera para levá-lo ao hotel. Tempo livre
na capital do Egito, a maior cidade da África.
Hospedagem.
02 DOM. O Cairo.Visita de dia completo onde conheceremos o Sítio
Arqueológico das famosas pirâmides de Quéops,
Quéfren e Miquerinos (ingresso ao interior de uma delas
não incluído), assim como a impressionante Esfinge
esculpida na rocha. Visita ao Museu Egípcio com sua
arte milenar e onde se guarda o tesouro do túmulo de
Tutancâmon. Almoço incluído. A Cidadela de Saladino e
a Mesquita de Alabastro. Faremos um passeio pelo bairro copto onde conheceremos a igreja suspensa construída em cima de uma fortaleza romana.
03 SEG. O Cairo - Luxor.Café da manhã. Traslado do hotel ao aeroporto, para
sair em voo de linha regular (aéreo incluído) com destino a LUXOR. Chegada e traslado ao barco, trâmites
de embarque e acomodação. Pensão completa a
bordo. Começarão visitando os templos de Luxor e
Karnark, impressionante conjunto de Templos.
Alojamento a bordo
04 TER. Luxor - Esna.Hoje poderão admirar a Necrópolis de Tebas, visitando
o famoso VALE DOS REIS onde estão escondidos os
túmulos dos principais faraós. Entre estes túmulos,
compostos por várias salas e corredores que conduzem às correspondentes câmaras mortuárias, estão
localizadas entre outras, as de Ramsés III, Seti I e
Amenhotep II. Também serão visitados os Colossos do
Memnon, duas impressionantes estátuas de Amenofis
II além do Templo da Rainha Hatsepsut (Deir el Bahari)
e o Templo de Medinet Habu. Neste dia poderemos
desfrutar da bela paisagem das margens do Nilo.
Haverá diferentes atividades de barco e, à noite, música e diversão na discoteca. Navegação a ESNA. Pensão
completa a bordo.
05 QUA. Esna- Edfu- Kom Ombo - Aswan.Chegada a EDFU e visita ao Templo de Horus (Deus
representado por um falcão). No passado foi coberto
parcialmente pelo limo durante as inundações periódicas do Nilo. Uma vez finalizados os trabalhos de
resgate e restauração, o que vemos é um dos templos
mais belos da época ptolomaica, em excepcional estado de conservação. Navegação a KOM OMBO. Visita
ao Templo de Kom Ombo, único templo dedicado a dois

deuses, Sobek e Haroesis, que possui um Nilômetro
(antigo sistema de medição do nível do rio Nilo) e um
crocodilo mumificado. À noite, festa das chilabas, traje
típico do lugar (nos mercados locais é possível adquirir
as chilabas por um módico preço). Hospedagem a
bordo. Navegação a ASWAN. Pensão completa a
bordo.
06 QUI. Aswan.Chegada a ASWAN. Café da manhã. Visita opcional a
Abu Simbel (visita não incluída neste programa), situada a duzentos e oitenta quilômetros de Aswam e visita
aos templos talhados no despenhadeiro ocidental do
deserto, por Ramsés II, no século XII antes de Cristo,
com estátuas de 20 metros de altura, dedicado ao
deus Amon Ra, e o Templo de Nefertari, dedicado à
deusa Hathor. Visita incluída o Canteiro de Granito
Vermelho, onde se encontra o famoso Obelisco
Inacabado e a represa de Aswan, uma das maiores do
mundo, que forma o lago Nasser cuja extensão supera
os 500 km. À tarde, passeio em “faluca”, típicos barcos
de vela da região, até a ilha de Kitchener onde está o
Jardim Botânico. Ao cair da tarde, pode ser apreciado
um espetáculo de danças típicas beduínas, com música folclórica e festa de despedida. Pensão completa a
bordo.
07 SEX. Aswan – Istambul.Após o café da manhã (horário variável, dependendo
dos voos), traslado ao aeroporto de Aswan. Incluímos
vôo do EGITO PARA A TURQUIA, geralmente com escala
no CAIRO Aswan- Cairo – Estambul). Chegada ao aeroporto de ISTAMBUL e traslado ao hotel. Tempo livre.
08 SAB. Istambul.Visita panorâmica à cidade. Em nosso tour subiremos
de teleférico ao mirante de Pierre Loti e entraremos na
Mesquita de Souleyman O Magnífico (a maior de
Istambul), conheceremos as muralhas, o chifre de ouro,
o bairro de pescadores e admiraremos o exterior da
Basílica de Santa Sofia. Logo visitaremos o Palácio de
Topkapi (ingresso incluído), outrora centro administrativo do império Otomano com seus magníficos
pátios e pavilhões. Tarde livre. Estaremos em uma
cidade construída sobre dois continentes.
No final da tarde ofereceremos um translado ao bairro
de Taksim, a zona mais comercial e com mais vida
local da cidade. Disporemos de tempo para jantar em
algum de seus inúmeros restaurantes, você também
poderá tomar o antigo bonde que atravessa a região
ou visitar a próxima Torre de Gálata.
Nota: os serviços durante a estadía em Istambul podem
variar de ordem.

1

SAFRANBOLU

1

1

Kusadasi

NIGDE

1

1

MARMARIS

ASIA E OCEANIA

2 CAPADÓCIA

AMÉRICA

Istambul
3

ANTALAYA

ORIENTE MEDIO
MAIS INCLUÍDO

2 Cairo
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MAIS DE 15 DIAS

(SERVIÇOS ADICIONAIS OPÇ. 2)
• Entradas: Teatro romano em Aspendos em
Aspendos, Templo grego de Apollo em Side,
Tartan Evi em Karaman, Mosteiro Gumusler;
Cidade subterrânea de Kainacli; Vale de
Goreme; Uchisar em Nigde, Hacibecktas em
Hacibecktas, Té em Safranbolu, Caverna de
Gokgol Magarasi, Caverna e túmulos em
Eregli, Cataratas de Eydinpinar em
Eydinpinar.
• 03 Almoços ou Jantares incluidos em: Nigde,
Capadocia, Safranbolu

ATÉ 15 DIAS

(OPÇ. 2) Egito e Turquia por Completo
Dias 1 - 12 como en OPÇ. 1
13 QUI. Antalya- Aspendos- Side- Karaman- Nigde.Sairemos de Antalya para ASPENDO, visitaremos o tea-

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em
ônibus guia falando espanhol, seguro básico
de viagem e café da manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada
• Excursão: Vale dos Reis, Colossos do Memnon
em Luxor.
• Barco: Tipico barco de vela falucca e dancas
típicas beduinas em Aswan, Passeio pelo
Bosforo em Istambul; túmulos Licios e lago
em Dalyan.
• Visita Panorâmica em: Cairo, Istambul.
• Traslado Noturno: Praça de Taksim em
Istambul.
• Entradas: Pirâmides de Quéops, Quéfren e
Miquerinos; Museu Egípcio, Cidadela de
Saladino e Mesquita de Alabastro, Igreja suspensa em Bairro Copto em Cairo, Templos de
Luxor e Karnak em Luxor, Necropolis de
Thebas, Vale dos Reis, Colossos do Memnon,
Templo da Rainha Hatshepsut, Medinet
Habu; em Luxor, Templo de Horus em Edfu,
Templo de Kom Ombo em Kom Ombo,
Canteiro de Granito Vermelho, Obelisco
Inacabado, Represa de Aswan em Aswan,
Palaço de Topkapi e Mesquita Suleiman o
Magnfico em Istambul, Basilica de S. João;
Casa da Virgem Maria e recinto arqueológico
em Efeso.
• Ferry: mar de Mármara de Istambul ate
Bandirna.
• Funicular: Mirante de Pierre Loti em
Istambul.
• Voos incluidos: Cairo - Luxor, Aswan - Cairo
em classe econômica e traslados de/ para o
aeroporto.
• 12 Almoços ou Jantares incluidos em: Luxor,
Luxor, Luxor, Esna, Kom Ombo, Aswan,
Aswan, Aswan, Kusadasi, Marmaris y
Antalya.

CENTRAL

13 QUI. Antalya.Após do café da manha, fim de nossos serviços.

16 DOM. Safranbolu- Gokgol Magarasi- EregliEydinpinar- Istambul.Hoje nossa etapa continua pelo Mar Negro e suas paisagens verdes. Em GOKGOL MAGARASI incluímos o ingresso para esta magnífica caverna com seu rio subterrâneo e suas múltiplas cores. Em EREGLI, junto ao mar
Negro, disporemos de tempo para almoçar, assim como
faremos uma visita às suas impressionantes cavernas e
túmulos de Cehenemagzi repletos de mitologia. Em
nosso retorno rumo a Istambul pararemos para descansar em EYDINPINAR, um passeio caminhando entre
suas trilhas verdes até as cataratas! Chegada a
ISTAMBUL no final do dia. Fim dos nossos serviços.
Verifique a hora de seu voo para saber se vai precisar
de uma noite adicional. Translado de saída para o aeroporto não incluído; nosso guia lhe irá assessorar sobre o
melhor transporte público para seu deslocamento.

O PREÇO INCLUI

NÓRDICA

12 QUA. Mármaris- Dalyan- Antalya.Sairemos para DALYAN, um lugar incrível junto ao belo
rio navegável. Faremos um passeio de barco de umas
duas horas para avistar os TÚMULOS REAIS LÍCIOS,
também de barco seguiremos por um grande lago onde
pararemos nas fontes de águas termais, se você desejar
poderá banhar-se em suas águas quentes ou tomar um
banho de barro! Disporemos de tempo para comer em
algum dos vários restaurantes de Dalyan junto ao rio.
Continuaremos rumo a ANTALYA, faremos uma breve
visita a esta grande cidade costeira de mais de um
milhão de habitantes, à Porta de Adriano, ao bairro
otomano e à sua grande cascata que cai diretamente
no mar. Jantar incluído.

15 SAB. Capadócia- Hacibecktas- AncaraSafranbolu.Teremos um dia fantástico no interior da Anatólia.
Mantendo o máximo respeito aos peregrinos (roupa
adequada, silêncio recomendado em santuários) conheceremos HACIBEKTAS, no santuário se encontra o
túmulo de Hacibektas, místico sufista do século XIII.
Depois disso continuaremos rumo a ANCARA, disporemos de tempo livre para passear e almoçar no próspero
centro da cidade. Continuaremos para o norte da
Turquia, a paisagem pouco a pouco vai se tornando
verde. SAFRANBOLU, chegada a esta maravilhosa e
pequena cidade declarada patrimônio da humanidade,
foi uma importante etapa nas rotas das caravanas. No
pátio de um magnífico e antigo Caravançarai prepararemos um tradicional chá turco. Jantar e hospedagem.

2 aswan

MEDITERRÂNEO

11 TER. Kusadasi- Bodrum- Mármaris.Sairemos de manhã para BODRUM, belíssima cidade
fortificada de origem grega. Você poderá visitar seu
castelo, passear pelas suas ruas cheias de vida e turismo ou pela sua marina. Depois da hora do almoço continuaremos nosso trajeto em direção a MÁRMARIS,
outro belíssimo espaço turístico costeiro, com seu castelo, sua marinha e suas fontes. Jantar e hospedagem
na região de Mármaris.

14 SEX. Nigde- Avanos- Capadócia.Dia completo na fantástica região da CAPADÓCIA, com
suas paisagens lunares, suas igrejas e povoados trogloditas. Começaremos visitando GUMUSLER, incrível
mosteiro subterrâneo do século VII, talvez tenha os
melhores afrescos bizantinos da Turquia. Em KAYMACLI
conheceremos a cidade subterrânea que podia albergar
30.000 pessoas. Visitaremos UCHISAR, fortaleza natural. Depois do almoço conheceremos o Vale de GOREME
com seu museu ao ar livre e suas igrejas escavadas nas
rochas, ingresso incluído. Hotel em AVANOS. Jantar
incluído.

1 luxor
1 esna

ATLÂNTICO

10 SEG. Istambul- Bandirma- Éfeso- Kusadasi.Saímos cedo de Istambul, cruzamos por ferry rápido
(horários variáveis de acordo com as estações e meses)
o Mar de Mármara, depois de aproximadamente duas
horas de travessia, chegaremos ao porto de BANDIRMA
(ou Yalova de acordo com os horários) e continuamos a
percorrer o interior da Turquia. No início da tarde chegamos à ÉFESO, a cidade antiga mais bem preservada
da Ásia Menor; a 2000 anos atrás possuía quatro
milhões de habitantes. Conheceremos a Basílica de San
Juan, depois a casa da Virgem Maria e o sítio arqueológico (ingressos incluídos). Em seguida continuaremos
a KUSADASI, popular cidade com pequeno castelo
localizada na costa com excelente ambiente e vida
comercial. Jantar incluído e hospedagem.

tro romano, para muitos se trata do mais bem conservado do mundo. Depois disso, em SIDE, poderemos
admirar junto ao mar o templo grego de Apolo.
Disporemos de tempo para passear pelo seu porto e
ruas cheias de vida. Entre impressionantes paisagens
atravessaremos os Montes Taurus, seus cumes com
mais de 3500 metros de altura – costumam estar
cobertos de neve durante a maior parte do ano. Parada
em KARAMAN onde visitaremos TARTAN EVI, antiga
mansão otomana. Continuaremos rumo à NIGDE, no
límite com a região da Capadócia. Jantar incluído.
Obs.: Há ocasiões em que o Tartan Evi poderá estar
fechado, nesse caso a visita será substituída por uma
mansão de características semelhantes na Capadócia.

PENINSULA IBÉRICA

09 DOM. Istambul.Hoje faremos um passeio de barco pelo Bósforo de
umas duas horas. O passeio será realizado em um barco
privado para os viajantes da Europamundo. O Bósforo é
um estreito que liga o Mar Negro com o Mar de Mármara
separando Istambul em duas partes: a europeia e a
asiática. Desfrutaremos vendo a animação no estreito
com todos os seus barcos, passaremos debaixo das
pontes que ligam a Europa e a Ásia e admiraremos os
palácios dos sultões, as típicas casas de madeira, as
mansões otomanas. Tempo livre (será proposta uma
visita adicional com ingressos e almoço no interior do
Palácio de Topkapi).

ECONÔMICA

LUXOR

AMÉRICA

GUIA FALANDO EM

ASIA E OCEANIA
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PREÇOS POR PESSOA
T.Alt
T. Med
T.Baixa

DBL
$
$
$

INDIV

TPL

871

1456

871

582

878

582

502

654

502

SAÍDAS GARANTIDAS DESDE 02 PAX

HOTÉIS PREVISTOS
Dubai: Hotel Courtyard by Marriott Al Barsha
(****); Metropolitan Dubai Hotel (****) o similar

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário
incluir o passaporte do passageiro no momento da
venda.

Durante a visita à mesquita de Abu Dhabi não se
permite usar shorts ou bermudas, tanto para
homem quanto para mulheres, nem camisas de
manga curta (homens) ou sem mangas (mulheres).
Se estiver interessado em conhecer o Burj Khalifa
(Torre do Khalifa) recomendamos fazer a reserva
com antecedência, qualquer reserva feita no
mesmo dia pagará um ingresso mais caro.
É política geral nos hotéis que lhe possam solicitar
um depósito em dinheiro ou uma cópia de seu cartão de crédito na hora de realizar seu check-in. Este
depósito poderá ser recuperado no dia de saída
caso você não tenha efetuado nenhuma despesa
no hotel. Lembre-se de que a agência não se responsabiliza por tal pagamento nem das consequências que envolva não efetuá-lo.

CENTRAL

MEDITERRÂNEO

A entrada em Dubai e em qualquer Emirado pode
ser recusada pelas autoridades caso seu passaporte tenha carimbo de entrada ou saída de Israel. A
validade do passaporte para entrar em Dubai e
obter o visto deve ser superior a 6 meses.

NÓRDICA

ATLÂNTICO

PENINSULA IBÉRICA

MAIS INCLUÍDO

DATAS DE SAÍDA
DIARIAMENTE
T. ALTA: De 21 a 27 de Novembro + De 23 a 2020 de
Dezembro a 2 de Janeiro de 2021 + De 20 de
Janeiro a 5 de Fevereiro + De 11 a 21 de Fevereiro
de 2021
T. MÉDIA: De 01 a 23 de Abril + De 27 de Setembro
a 20 de Novembro + De 28 de Novembro a 22 de
Dezembro + De 03 a 19 de Janeiro de 2021 + De 06
a 10 de Fevereiro de 2021 + de 22 de Fevereiro a 31
de Fevereiro a 31 de Março
T. BAJA: De 24 de Abril a 26 de Setembro

ECONÔMICA

ORIENTE MEDIO

O

NLINE

As autoridades dos Emirados Árabes Unidos podem
fechar sem aviso prévio o Palácio Qars Al Watan de
Abu Dhabi por razões oficiais. Nesse caso, em vez da
entrada do palácio, será feita uma parada para
tirar fotos do museu Ferrari (entrada não incluida).
A ordem das visitas pode ser alterada no destino.
Você receberá a ordem definitiva em sua chegada.

MAIS DE 15 DIAS

ATÉ 15 DIAS

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em
ônibus guia falando espanhol, seguro básico
de viagem e café da manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada. Inclui traslado de
saída.
• Excursão: Excursão ao deserto em 4x4 com
espetáculo de dança folclórica, Abu Dhabi.
• Barco: Abra (taxi de agua).
• Visita Panorâmica em: Dubai, Dubai.
• Entradas: Tasa Turism Dirham, Muesu do
Louvre em Abu Dhabi; Palacio Presidencial
Qasr Al Watan .
• 2 Almoços ou Jantares incluidos em: Dubai,
Dubai.
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Dubai

DÍA 01. Dubai.Chegada ao aeroporto de Dubai, onde a nossa equipe
estará à sua espera para levá-lo ao seu hotel.
Hospedagem.

DÍA 02. Dubai.Cafe da manha. Excursao de meio dia ao Dubai Clássico,
que nos proporcionará uma visão da antiga cidade de
Dubai. Visitaremos a região da Bastakia com suas antigas casas de comerciantes, galerias, restaurantes e
cafés. Logo embarcaremos em um ¨Abra¨ (táxi de água)
para ter a sensação atmosférica da outra margem da
enseada. Seguiremos para o exótico e aromático Souk
das Especiarias e bazares de ouro, entre os mais conhecidos do mundo. Retorno ao hotel e tarde livre.

da ilha artificial de “Lulú”, seguindo rumo ao “Quebramar” de onde podem ser tiradas fotos panorâmicas de
Abu Dhabi e o “Emirates Palace” que é o mais luxuoso
hotel do mundo. Entrada incluida no palacio “QARS AL
WATAN “Almoço incluido em um restaurante típico.
Continuamos a visita com a entrada incluida ao MUSEO
DO LOUVRE (entrada geral sem assistência ou guia
dentro do museo) edifício mágico com mais de 600
obras de arte no interior que representa uma ponte
entre as civilizações do Oriente e o Ocidente.Retorno
ao hotel em Dubai e hospedagem.
DÍA 05. Dubai.Na hora prevista, traslado ao aeroporto de Dubai para
voar ao seu próximo destino.

DÍA 03. Dubai.Manhã livre. Sugerimos dedicar a manhã às compras. À
tarde, entre as 15.30 e as 16.00 horas, saída do hotel
rumo a um safári pelo deserto, em luxuosos veículos
4X4 (cabem até 6 pessoas em cada veículo), que os leva
a um encontro pessoal com um mundo diferente, onde
experimentarão a emoção de viajar sobre as dunas de
areia. A estrada passa por granjas de camelos e uma
paisagem espetacular que oferece excelente oportunidade para tirar fotos. Pararemos para apreciar a magia
e a glória do pôr-do-sol na Arábia e a eterna beleza do
deserto, e surfar na areia, chegando finalmente ao
acampamento em um ambiente tradicional árabe,
onde é possível passear de camelo, fumar a aromática
Shisha (cachimbo de água), fazer tatuagem com henna,
ou simplesmente admirar a festança sob a luz do luar.
Jantar incluído no deserto tipo bufê árabe na grelha
com saladas frescas e grelhados de carne e frango,
tendo frutas como sobremesa. Durante o jantar, exibição de um espetáculo folclórico árabe, com bailarina
de Dança do Ventre. Retorno ao hotel e hospedagem.
Nota: Durante o mês do Ramadã, não são permitidos os
bailes.
DÍA 04. Dubai - Abu Dhabi - Dubai.Excursão de dia completo a ABU DHABI, capital dos
Emirados Árabes, considerada a Manhattan do Oriente
Médio e o centro administrativo do país. Para ir a Abu
Dhabi passa-se por Jebel Ali e sua Zona Franca – o
maior porto artificial do mundo. Ao chegar a Abu Dhabi,
visita-se a Mesquita Grande do Sheikh Zayed que é a
terceira maior do mundo, com capacidade para até 40
mil pessoas. Visita à área moderna AO BATEEN onde
estão Os Palácios reais, a seguir, passeio marítimo
conhecido por “o Corniche” onde é possível tirar fotos
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SAÍDAS GARANTIDAS DESDE 02 PAX

HOTÉIS PREVISTOS
Dubai: Hotel Conrad (*****); Hotel Vocco
(*****); Hotel Grand Millenium Businnes Bay
(*****) o similar.

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário
incluir o passaporte do passageiro no momento da venda.
A entrada em Dubai e em qualquer Emirado pode ser
recusada pelas autoridades caso seu passaporte tenha
carimbo de entrada ou saída de Israel. A validade do
passaporte para entrar em Dubai e obter o visto deve ser
superior a 6 meses.
Durante a visita à mesquita de Abu Dhabi não se permite
usar shorts ou bermudas, tanto para homem quanto para
mulheres, nem camisas de manga curta (homens) ou sem
mangas (mulheres). Se estiver interessado em conhecer o
Burj Khalifa (Torre do Khalifa) recomendamos fazer a
reserva com antecedência, qualquer reserva feita no
mesmo dia pagará um ingresso mais caro.
É política geral nos hotéis que lhe possam solicitar um
depósito em dinheiro ou uma cópia de seu cartão de crédito na hora de realizar seu check-in. Este depósito poderá
ser recuperado no dia de saída caso você não tenha efetuado nenhuma despesa no hotel. Lembre-se de que a agência não se responsabiliza por tal pagamento nem das
consequências que envolva não efetuáDurante o período de Natal o alojamento será no Hotel
Grand Millenium Business Bay ou similar onde não é obrigatório contratar jantar de Réveillon.
As autoridades dos Emirados Árabes Unidos podem fechar
sem aviso prévio o Palácio Qars Al Watan de Abu Dhabi por
razões oficiais. Nesse caso, em vez da entrada do palácio,
será feita uma parada para tirar fotos do museu Ferrari
(entrada não incluida). Com o início da Expo 2020, a entrada ao Dubai Frame, incluída na visita clássica de Dubai,
será substituída pela visita ao recinto de exposições
A ordem das visitas pode ser alterada no destino. Você
receberá a ordem definitiva em sua chegada.

O PREÇO INCLUI

MAIS DE 15 DIAS
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ATÉ 15 DIAS

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus guia falando espanhol, seguro básico de viagem e café da manhã tipo buffet.
• Inclui Traslado de chegada. Inclui traslado de
saída.
• Excursão: Deserto em veiculos 4X4 em Dubai,
Abu Dhabi em Dubai, Sharja y Ajman em Dubai,
Fujairah em Dubai.
• Barco: Taxi aquático Abra, Cruzeiro típico Dhow;
Dubai Frame ou entrada ao recinto da Expo 2020
em Dubai.
• Visita Panorâmica em: Dubai, Abu Dhabi, Sharja,
Ajman, Fujairah.
• Entradas: Tasa Tourish Dirham em Dubai, Museu
do Louvre; Palacio Presidencial Qasr Al Watan ,
Museu da Civilização em Sharja, Museu de Ajman
em Sharja e Ajman.
• 06 Almoços ou Jantares Incluidos em: Dubai,
Dubai, Dubai, Abu Dhabi, Dubai, Fujairah.

CENTRAL

DÍA 08. Dubai.Na hora prevista, traslado ao aeroporto de Dubai para
voar ao seu próximo destino.

INDIV

1878

NÓRDICA

DÍA 07. Dubai - Emirado de Fujairah - Dubai.Excursão ao Emirado de FUJAIRAH. A excursão começa com um passeio pela paisagem do deserto através
do Oasis Al Daid a Masafi. Um pouco antes de chegar a
Masadi, passaremos pelo “Mercado de Sexta”, onde
poderá encontrar de tudo, de frutas e hortaliças, plantas de interior, brinquedos, artículos de cerâmica,
tapeçarias, e todo tipo de pequenos presentes. Nossa
viagem continuará a través das montanhas de Hajar e
suas cumes até chegar as águas azuis do Golfo de
Omán, até poder divisar a bela e pitoresca população
de Dibba. Almoço incluído. Pararemos para almoçar
num Hotel de 4* de praia, onde estarão disponíveis
todas as facilidades para desfrutar da praia. Ao retornar, vemos a Mesquita Bidiyah (entrada não incluida), a
mais antiga de EAU, cuja construção data do ano de
1.446. Nosso roteiro prosseguirá ao longo da costa de
Khorr Fakkan. Alojamento.

DBL
$
$
$
$

MEDITERRÂNEO

DÍA 06. Dubai - Emirado de Sharjah e Ajman - Dubai.Excursão para o emirado e SHARJA e AJMAN. Este passeio proporciona um conhecimento mais amplo dos
emirados. O EMIRADO DE SHARJAH fica a apenas 20
minutos do centro de Dubai e estabeleceu-se como o
centro cultural do Oriente Médio Iremos visitar o souk
azul, que é conhecido por vender artesanato, o Souq Al
Arsa, que dão uma idéia de como se vivía antigamente,
também destaca a Mesquita de Faisal. Finalmente, visitaremos o Museu da Civilização, onde fican obras islâmicas únicas. Apenas a 10 quilômetros ao norte de
Sharjah é o EMIRADO DE AJMAN, o menor dos emirados.
As pessoas vêm aqui para passear, desfrutar. É o melhor
exemplo de como era a vida nos Emirados antes da descoberta do petróleo. Almoço incluído em restaurante
local. Mais tarde, voltar ao Dubai e alojamento.

T.Alt
T. Med
T.Baixa
T.Extra*

ATLÂNTICO

DÍA 03. Dubai.Saída para visita ao Dubai Moderno que nos permite
conhecer a cidade mais desenvolvida do planeta, a cidade do amanhã onde há incomparáveis projetos em construção: A visita começa pela Mesquita de Jumeirah, um
bonito lugar para tirar fotos. Continuamos com uma
panorâmica instantânea de fotos do Hotel Burj Ao Arab,
o mais alto do Mundo. Traslado para a ilha da palmeira
“Palm Jumeirah” para ver o hotel Atlantis The Palm. O
retorno em monotrilho nos dará a oportunidade de ver
toda a palmeira com seus galhos. Ao descer do monotrilho, subiremos ao veículo que nos levará à Marina de
Dubai, o maior projeto costeiro em seu gênero, e veremos
modelos destes assombrosos projetos com as respectivas
explicações e uma apresentação muito completa.
Teremos a oportunidade de ver protótipos de moradias e
de conhecer mais sobre o apaixonante futuro do comércio e dos negócios no Emirado. Continuamos até Mall of
Emirates para ver o SKI DUBI, com possibilidade de pegar
o metrô de Dubai (um sistema de transporte sem motorista, sendo o único metrô totalmente automatizado na
região do Golfo árabe), com chegada a Burj Khalifa, a
torre mais alta do mundo de 828 metros. Ao finalizar a
visita, tempo livre. Terá a possibilidade de permanecer
em Dubai Mall, maior centro comercial do mundo para se
fazer compras, ou talvez, retornar ao hotel.
À tarde, entre as 15.30 e as 16.00 horas, saída do hotel
rumo a um safári pelo deserto, em luxuosos veículos
4X4 (cabem até 6 pessoas em cada veículo), que os leva
a um encontro pessoal com um mundo diferente, onde
experimentarão a emoção de viajar sobre as dunas de
areia. A estrada passa por granjas de camelos e uma
paisagem espetacular que oferece excelente oportunidade para tirar fotos. Pararemos para apreciar a magia
e a glória do pôr-do-sol na Arábia e a eterna beleza do
deserto, e surfar na areia, chegando finalmente ao
acampamento em um ambiente tradicional árabe, onde
é possível passear de camelo, fumar a aromática Shisha
(cachimbo de água), fazer tatuagem com henna, ou simplesmente admirar a festança sob a luz do luar. Jantar
incluído no deserto tipo bufê árabe na grelha com saladas frescas e grelhados de carne e frango, tendo frutas
como sobremesa. Durante o jantar, exibição de um espetáculo folclórico árabe, com bailarina de Dança do
Ventre. Retorno ao hotel e hospedagem.
Nota: Durante o mês do Ramadã, não são permitidos os
bailes.

DÍA 05. Dubai.Día livre. Esta cidadeé bem conhecida pelas suas compras. Esta fama deve-se ao facto de que tem uma
variedade das melhores lojas do Mundo. Também, em
Dubai, todos os anos se realiza o Festival de Compras,
com a duração de um mês. Nesta cidade, conjugam-se
os diferentes mundos da moda, desde os estilistas de
alta-costura dos luxuosos centros comerciais até aos
mercados de rua, onde se pode regatear.

PREÇOS POR PESSOA
ID: 19424

PENINSULA IBÉRICA

DÍA 02. Dubai.Cafe da mahna. Excursão de meio dia a Dubai clássico
que proporciona uma vista da antiga cidade de Dubai.
Visitaremos Bastakia com as suas antigas casas de
comerciantes, galerias, restaurantes e cafés. Depois,
embarcamos em uma “Abra” (táxi de água) para ter
uma sensação atmosférica da outra margem da enseada. Iremos ao exótico e aromático Zoco das
Especiarias e aos bazares de ouro dos mais conhecidos
no mundo. Almoço incluído em restaurante típico.
Depois do almoço entrada incluida a Dubai Frame.
Retorno ao hotel e tarde livre. À noite desfrutaremos
de uma Jantar incluído a bordo em um cruzeiro típico
“Dhow”– barco tradicional que era utilizado até os
anos 70 do século passado, para o transporte das mercadorias provenientes dos países vizinhos aos
Emirados -. Navegaremos pela enseada de Dubai,
conhecida como “Creek”, onde é possível apreciar os
grandes e espetaculares edifícios iluminados.

DÍA 04. Dubai Abu Dhabi - Dubai.Excursão de dia completo a ABU DHABI, capital dos
Emirados Árabes, considerada a Manhattan do Oriente
Médio e o centro administrativo do país. Para ir a Abu
Dhabi passa-se por Jebel Ali e sua Zona Franca – o
maior porto artificial do mundo. Ao chegar a Abu
Dhabi, visita-se a Mesquita Grande do Sheikh Zayed
que é a terceira maior do mundo, com capacidade para
até 40 mil pessoas. Visita à área moderna AO BATEEN
onde estão Os Palácios reais, a seguir, passeio marítimo conhecido por “o Corniche” onde é possível tirar
fotos da ilha artificial de “Lulú”, seguindo rumo ao
“Quebra-mar” de onde podem ser tiradas fotos panorâmicas de Abu Dhabi e o “Emirates Palace” que é o
mais luxuoso hotel do mundo. Entrada incluida no
palacio “QARS AL WATAN “Almoço incluido em um
restaurante típico. Continuamos a visita com a entrada incluida ao MUSEO DO LOUVRE (entrada geral sem
assistência ou guia dentro do museo) edifício mágico
com mais de 600 obras de arte no interior que representa uma ponte entre as civilizações do Oriente e o
Ocidente.Retorno ao hotel em Dubai e hospedagem.

ECONÔMICA

DÍA 01. Dubai.Chegada ao aeroporto de Dubai, onde a nossa equipe
estará à sua espera para levá-lo ao seu hotel.
Hospedagem.

MAIS INCLUÍDO

Dubai e Emirados Árabes

T. ALTA: De 19 a 31 de Janeiro de 2021 + de 9 a 21
de Fevereiro de 2021
T. MÉDIA: De 01 a 23 de Abril + De 24 de Setembro
a 20 de Dezembro + de 03 a 18 de Janeiro de 2021
+ de 01 a 08 de Fevereiro + de 22 de Fevereiro a
31 de Março de 2021
T. BAJA: De 24 de Abril a 23 de Setembro
T. EXTRA *: De 21 de Dezembro de 2020 a 02 de
Janeiro de 2021
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DESDE 963 $-DÍAS 6
DATAS DE SAÍDA
DIARIAMENTE
T. ALTA: De 21 de Janeiro a 05 de Fevereiro de 2021 + de 11 a
22 de Fevereiro de 2021
T. MÉDIA: De 01 a 23 de Abril + De 26 de Setembro a 22 de
Dezembro + de 03 a 20 de Janeiro de 2020 + de 06 a 10 de
Fevereiro de 2021 + de 23 de Fevereiro a 31 de Março de 2021
T. BAJA: De 24 de Abril a 25 de Setembro de 2020
T. EXTRA *: De 23 de Dezembro de 2020 a 02 de Janeiro de 2021

Dubai
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SAÍDAS GARANTIDAS DESDE 02 PAX

HOTÉIS PREVISTOS
Dubai: Hotel Conrad (*****); Hotel Vocco (*****); Hotel
Grand Millenium Businnes Bay (*****) o similar.

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir
o passaporte do passageiro no momento da venda.
A entrada em Dubai e em qualquer Emirado pode ser recusada pelas autoridades caso seu passaporte tenha carimbo
de entrada ou saída de Israel. A validade do passaporte
para entrar em Dubai e obter o visto deve ser superior a 6
meses.
Durante a visita à mesquita de Abu Dhabi não se permite
usar shorts ou bermudas, tanto para homem quanto para
mulheres, nem camisas de manga curta (homens) ou sem
mangas (mulheres). Se estiver interessado em conhecer o
Burj Khalifa (Torre do Khalifa) recomendamos fazer a reserva com antecedência, qualquer reserva feita no mesmo dia
pagará um ingresso mais caro.
É política geral nos hotéis que lhe possam solicitar um depósito em dinheiro ou uma cópia de seu cartão de crédito na
hora de realizar seu check-in. Este depósito poderá ser
recuperado no dia de saída caso você não tenha efetuado
nenhuma despesa no hotel. Lembre-se de que a agência não
se responsabiliza por tal pagamento nem das consequências que envolva não efetuáDurante o período de Natal o alojamento será no Hotel
Grand Millenium Business Bay ou similar onde não é obrigatório contratar jantar de Réveillon.
As autoridades dos Emirados Árabes Unidos podem fechar
sem aviso prévio o Palácio Qars Al Watan de Abu Dhabi por
razões oficiais. Nesse caso, em vez da entrada do palácio,
será feita uma parada para tirar fotos do museu Ferrari
(entrada não incluida). Com o início da Expo 2020, a entrada
ao Dubai Frame, incluída na visita clássica de Dubai, será
substituída pela visita ao recinto de exposições
A ordem das visitas pode ser alterada no destino. Você
receberá a ordem definitiva em sua chegada.

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus guia
falando espanhol, seguro básico de viagem e café da
manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada. Inclui traslado de saída.
• Excursão: Abu Dhabi, Safári pelo deserto em veiculos 4
x 4 e danças folcloricas em Dubai.
• Barco: Taxi de agua Abra; Cruzeiro tipico Dhow em
Dubai.
• Visita Panorâmica em: Dubai, Abu Dhabi.
• Traslado: Zoco das Especiarias e aos bazares em Dubai.
• Entradas: Tasa Tourish Dirham em Dubai, Dubai Frame
ou entrada al recinto da Expo 2020 em Dubai, Museu do
Louvre em Abu Dhabi; Palacio presidencial Qasr Al
Watan.
• 04 Almoços ou Jantares Incluidos em: Dubai, Dubai,
Dubai, Dubai.
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Dubai Completo
DÍA 01. Dubai.Chegada ao aeroporto de Dubai, onde a nossa
equipe estará à sua espera para levá-lo ao seu
hotel. Hospedagem.
DÍA 02. Dubai.Cafe da mahna. Excursão de meio dia a Dubai
clássico que proporciona uma vista da antiga
cidade de Dubai. Visitaremos Bastakia com as suas
antigas casas de comerciantes, galerias, restaurantes e cafés. Depois, embarcamos em uma
“Abra” (táxi de água) para ter uma sensação
atmosférica da outra margem da enseada. Iremos
ao exótico e aromático Zoco das Especiarias e aos
bazares de ouro dos mais conhecidos no mundo.
Almoço incluído em restaurante típico. Depois do
almoço entrada incluida a Dubai Frame. Retorno
ao hotel e tarde livre. À noite desfrutaremos de
uma Jantar incluído a bordo em um cruzeiro típico
“Dhow”– barco tradicional que era utilizado até os
anos 70 do século passado, para o transporte das
mercadorias provenientes dos países vizinhos aos
Emirados -. Navegaremos pela enseada de Dubai,
conhecida como “Creek”, onde é possível apreciar
os grandes e espetaculares edifícios iluminados.
DÍA 03. Dubai.Café da manhã buffet. Saída para visitar Dubai
Moderno, e conhecer a cidade mais desenvolvida
do planeta, a cidade de amanhã, onde estão
incomparáveis
projetos
de
construção.
Começamos a visita pela Mesquita de Jumeirah,
um magnífico lugar para bater fotos. Continuamos
com una panorâmica instantânea de fotos ao
Hotel Burj Al Arab, o hotel mais alto do mundo.
Traslado para a ilha da palmeira “Palm Jumeirah”
para ver o hotel Atlantis The Palm. Retorno em um
monotrilho (que nos dará a oportunidade de ver
toda a palmeira com seus ramos, descer no monotrilho para pegar o veiculo que nos levará a Marina
de Dubai, o projeto costeiro maior em seu estilo,
veremos assombrosos modelos destes assombrosos projetos com suas correspondentes explicações e uma apresentação bem completa. Teremos
a oportunidade de ver protótipos de vivendas e de
conhecer mais sobre o apaixonante futuro do
comercio e negócios no Emirado. Continuamos até
Mall Of Emirates para ver o Ski Dubai - possibilidade de pegar o metro de Dubai (é uma rede sem
condutor, o único metrô totalmente automatizado
na região do Golfo árabe com chegada na estação
de Burj Khalifa, onde esta a torre mais alta do
mundo, a Burj Dubai de 828 metros. Finalizar a
visita e possibilidade de deixar os clientes no Dubai
Mall que é o maior shopping Center do mundo para
fazer compras ou retornar ao hotel.

DÍA 04. Dubai -Abu Dhabi - Dubai.Excursão de dia completo a ABU DHABI, capital
dos Emirados Árabes, considerada a Manhattan do
Oriente Médio e o centro administrativo do país.
Para ir a Abu Dhabi passa-se por Jebel Ali e sua
Zona Franca – o maior porto artificial do mundo.
Ao chegar a Abu Dhabi, visita-se a Mesquita
Grande do Sheikh Zayed que é a terceira maior do
mundo, com capacidade para até 40 mil pessoas.
Visita à área moderna AO BATEEN onde estão Os
Palácios reais, a seguir, passeio marítimo conhecido por “o Corniche” onde é possível tirar fotos da
ilha artificial de “Lulú”, seguindo rumo ao “Quebramar” de onde podem ser tiradas fotos panorâmicas de Abu Dhabi e o “Emirates Palace” que é o
mais luxuoso hotel do mundo. Entrada incluida no
palacio “QARS AL WATAN “Almoço incluido em um
restaurante típico. Continuamos a visita com a
entrada incluida ao MUSEO DO LOUVRE (entrada
geral sem assistência ou guia dentro do museo)
edifício mágico com mais de 600 obras de arte no
interior que representa uma ponte entre as civilizações do Oriente e o Ocidente.Retorno ao hotel
em Dubai e hospedagem.
DÍA 05. Dubai.Manhã livre. Sugerimos dedicar a manhã às compras. À tarde, entre as 15.30 e as 16.00 horas, saída
do hotel rumo a um safári pelo deserto, em luxuosos veículos 4X4 (cabem até 6 pessoas em cada
veículo), que os leva a um encontro pessoal com
um mundo diferente, onde experimentarão a emoção de viajar sobre as dunas de areia. A estrada
passa por granjas de camelos e uma paisagem
espetacular que oferece excelente oportunidade
para tirar fotos. Pararemos para apreciar a magia
e a glória do pôr-do-sol na Arábia e a eterna beleza
do deserto, e surfar na areia, chegando finalmente
ao acampamento em um ambiente tradicional
árabe, onde é possível passear de camelo, fumar a
aromática Shisha (cachimbo de água), fazer tatuagem com henna, ou simplesmente admirar a festança sob a luz do luar. Jantar incluído no deserto
tipo bufê árabe na grelha com saladas frescas e
grelhados de carne e frango, tendo frutas como
sobremesa. Durante o jantar, exibição de um espetáculo folclórico árabe, com bailarina de Dança do
Ventre. Retorno ao hotel e hospedagem.
Nota: Durante o mês do Ramadã, não são permitidos os bailes.
DÍA 06. Dubai.Na hora prevista, traslado ao aeroporto de Dubai
para voar ao seu próximo destino.
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SAÍDAS GARANTIDAS DESDE 02 PAX

HOTÉIS PREVISTOS
Addis Abeba: Hotel Azzeman (****) o similar;
Bahar Dar: Hotel Unison (****) o similar;
Gondar: AG hotel (***) o similar; Axum: Sabean
Hotel (****) o similar; Lalibela: Cliff Edge (***) o
similar

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário
incluir o passaporte do passageiro no momento da
venda.
HOSPEDAGEM: Os hoteis na Etiópia fora das grandes
cidades são mutos simples, sendo frequentes cortes
de luz e água devido à infraestrutura do país.
BAGAGEM: Os trechos aéreos internos incluídos em
nosso circuito têm uma limitação de bagagem de 20
kg /pessoa.
VACINAS: as autoridades sanitárias podem exigir que
alguns países apresentem Certificado de vacinação
contra a febre amarela para entrar no país, assim
como a vacina da profilaxia antipalúdica (malária).
Consulte sua agência de viagens, porque se não cumprir este requisito sua entrada no país poderá ser
recusada.
VISTOS: Validade mínima do passaporte de seis
meses a partir da data de saída do país a visitar.
Lembre-se de que deve deixar três páginas em branco no passaporte para que possam carimbar o Visto
em cada país que for visitar. O visto de entrada na
Etiópia pode ser obtido no aeroporto a sua chegada.
Deve preencher um formulário e pagar 20 USD por
pessoa. É necessária uma fotografia em tamanho de
passaporte.
A ordem das visitas pode variar dependendo do possíveis atrasos nos voos domésticos.

O PREÇO INCLUI

MAIS DE 15 DIAS
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ATÉ 15 DIAS

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus
guia falando espanhol, seguro básico de viagem e
café da manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada. Inclui traslado de saída
• Excursão: montanhas de Entoto em Adis Abeba,
cataratas do Nilo Azul em Bahar Dar.
• Visita Panorâmica em: Adis Abeba, Gondar, Axum.
• Entradas: Museu Nacional em Adis Abeba,
Monasterios Cristianos do Ura Kidane Mihret e
Azwa Mariam , complexo de castelos, à piscina do
rei Fasilides e ao Mosteiro de Debre Birhan Selassie.
em Gondar, Parque arqueologico do Estelas, Museu
Arqueologico, tumulos suterraneos dos Reis Kaleb y
Gebre Meskel, Igreja do Santa Maria de Tsion (Arca
da Aliana), em Axum, Igrejas escavadas na rocha,
Monasterio do Nauktoleab, Templo Asheten
Mariyam, Templo do Bete Giorgis em Lalibela.
• Ferry: Lago do Tana .
• Voos incluidos: Addis Abeba - Bahar Dar, Gondar Axum, Axum - Lalibela, Lalibela - Addis Abeba em
classe econômica e traslados de/ para o aeroporto.
• 06 Almoços ou Jantares incñluidos em: Addis
Abeba, Bahar Dar, Gondar, Axum, Lalibela, Lalibela.

CENTRAL

08 SEG. Lalibela – Addis Abeba.Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o voo
(incluído) para ADDIS ABEBA. Fim dos serviços

DBL

ID: 19434

NÓRDICA

07 DOM. Lalibela.Café da manhã. Ao despontar o dia teremos a possibilidade de assistir ao vivo às espetaculares cerimônias religiosas que acontecem nas igrejas aos domingos. Mais tarde,
visitaremos um templo fora de Lalibela. Trata-se de
Asheton Mariyam. No período da tarde continuaremos
explorando as igrejas escavadas na rocha do centro da
cidade. Do segundo grupo de igrejas escavadas na rocha
cabe destacar as igrejas de Gabriel – Rufael, (caracterizadas por terem à frente um profundo fosso), de Amanuel e
de Abba Líbanos. Também visitaremos a solitária de Bete
Giorgis, famosíssima por sua planta em forma de cruz e
por um interior de dimensões reduzidas onde se destaca
uma cúpula que não se avista a partir do exterior.
Provavelmente seja a igreja monolítica mais espetacular
de todas. Utilizaremos os antigos túneis que interligam as
igrejas para passarmos de uma para outra. Translado ao
hotel, jantar incluído e alojamento.

PREÇOS POR PESSOA

MEDITERRÂNEO

04 QUI. Bahar Dar – Gondar.Depois de café da manhã, translado pegando a estrada de
Bahar Dar para GONDAR. Fundada pelo imperador
Fasilides, Gondar foi a segunda capital do Império Axumita
e um grande centro de referência, entre os séculos XVII e
XVIII. Visitaremos seu centro histórico, dando atenção
especialmente ao complexo de castelos, à piscina do rei
Fasilides e ao Mosteiro de Debre Birhan Selassie. Gondar
foi a capital da Etiópia no passado e tem um dos primeiros
castelos conhecidos na história da África (Fasil Ghebbi). No
recinto central amuralhado, rodeado de altos muros de
pedra que abrangem nada mais nada menos que 70 mil
metros quadrados, há um total de seis castelos, um complexo de túneis interligados e passagens elevadas com
outros edifícios de menor tamanho. Depois de visitar os
castelos e o verdadeiro coração de Gondar descobriremos
a piscina do século XVI do rei Fasilides. Cercados por um
muro de pedra com seis torres que vigiam os banhos, o
edifício tem dois andares que, de acordo com a tradição,
foi a segunda residência do monarca. Finalizaremos com a
visita ao mosteiro Debre Birhan Selassie. A lenda diz que
foi o único templo que se salvou da destruição massiva de
1888 devido a “intervenção divina de um enxame de abelhas”. O principal interesse turístico da igreja está em suas
pinturas interiores. O teto, por exemplo, é composto por
oitenta rostinhos angelicais, uma atração que devido à
sua singularidade se converte em um dos pontos mais
fotografados do país. Também sobressai uma aterrorizan-

06 SAB. Akxum – Lalibela.Iremos de avião (incluído) para a mágica LALIBELA.
Depois de aterrissar, e a caminho da cidade, pararemos
em Nakute La’ab, uma igreja simples, construída ao redor
de uma gruta pouco profunda com várias lagoas sagradas
alimentadas por fontes naturais. O templo esconde vários
tesouros que incluem quadros, uma bíblia de couro e
diversas pinturas que poderemos ver de perto. Faremos os
seis quilômetros que nos separam de Lalibela. Lalibela
pode presumir de ser um dos conjuntos artístico-religiosos
mais importantes do mundo. Conheceremos a denominada “Jerusalém africana”. O conjunto de igrejas de Lalibela
foi declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO
em 1979 e é o principal local de peregrinação dos cristãos
ortodoxos. Visitaremos o primeiro grupo de igrejas escavadas na rocha. Do primeiro grupo podemos destacar a
Igreja de Medhane Alem (São Salvador), uma das maiores
mais e impressionantes, com colunas externas que enfeitam as laterais, e a Igreja de Bete Mariam, uma pequena
igreja que conservou a beleza das pinturas interiores e tem
uma curiosa estrutura interna formada por dois andares.
As igrejas de Lalibela, ao estarem debaixo da terra, estão
interligadas entre si através de túneis e valas que, sem
dúvida, será um dos principais atrativos para o viajante.
Dedicaremos o dia para conhecer, em profundidade, essa
cidade que é considerada uma das maravilhas do mundo.
Localizada a 2.630 metros de altura, Lalibela possui a
imponência de suas igrejas, mas também o encanto de
seus becos, nos quais nos perderemos até a hora do jantar.
Translado ao hotel. Jantar incluído e alojamento.

05, 19
02, 16
07, 21
04, 18
08, 22
08, 22

ATLÂNTICO

03 QUA. Addis Abeba – Bahar Dar.Café da manhã. Tomaremos o primeiro voo (incluído) da
manhã para BAHAR DAR onde dedicaremos o dia para
conhecer uma representação dos mosteiros do lago Tana,
o maior lago do país com 3.673 quilômetros quadrados que
contabiliza mais de 20 mosteiros nesta área. Muitos deles
permaneceram praticamente no anonimato para os
estrangeiros até 1930. Vários possuem uma magnífica
decoração e escondem verdadeiros tesouros. As antigas
igrejas estão cheias de mistério e lendas. A viagem pelo
lago será realizada em um pequeno ferry-boat. Iremos
para a península de Zege onde visitaremos a igreja de Ura
Kidane Mehret, cujo acesso é feito por uma trilha rodeada
por uma vegetação frondosa. Prosseguiremos nossa
excursão através desse impressionante lago e chegaremos ao Templo Azuwa Maryam ou outro semelhante
(Nota: Em função do tempo que tivermos, poderemos
visitar duas ou três igrejas no lago). Já à tarde, a trinta
quilômetros de Bahar Dar, as famosas cataratas do Nilo
Azul estarão à nossa espera. Um impressionante salto de
água de 45 metros de altura conhecido como Tis Abay ou
Tis Isat (água fumegante). Uma das fotografias mais belas
da viagem. Alojamento e jantar incluído.

Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

PENINSULA IBÉRICA

02 TER. Addis Abeba.Dia dedicado a explorar Addis Abeba, um fascinante
mundo por descobrir, com seus 2.400 metros de altitude, é
uma das capitais mais altas do mundo. Addis Abeba
(“Nova flor”, em língua amárica, tal como seus fundadores
a batizaram), é uma cidade agradável e repleta de múltiplas surpresas. Dedicaremos o dia para fazer uma visita à
cidade, cujos pontos mais emblemáticos poderiam ser o
bairro de Piazza e o sempre caótico Mesquel Square.
Visitaremos as montanhas de Entoto, lugar onde Menelik
II se instalou antes de fundar a cidade. A partir dessas
montanhas, poderemos ver as dimensões da capital. Em
seguida, descobriremos os segredos de Lucy, um dos mais
importantes descobrimentos paleontológicos da história,
no Museu Nacional, e, todas as vezes que tivermos tempo
suficiente conheceremos uma igreja cristã ortodoxa.
Retornaremos ao nosso hotel para descansar. Jantar
incluído e alojamento.

te representação do demônio rodeado de chamas que se
situa na parede à esquerda da porta principal. Translado
ao hotel. Jantar incluído e alojamento
05 SEX. Gondar – Akxum.A partir de Gondar partiremos de avião (incluído) e chegaremos a AXUM, a histórica cidade do Tigray. A cidade pode
presumir de ser o verdadeiro eixo da cultura nacional. A
capital do poderoso império Axumita também é o lar espiritual do cristianismo ortodoxo etíope. Conta com uma
grande quantidade de antiguidades e magníficos mercados. Visitaremos o Museu de Axum, a Catedral de Tsion
Maryam (Arca da Aliança), Mai Shum, o parque do rei
Ezana e o túmulo de Axum (Rei Baltazar). Os elementos
mais fotografados, no entanto, são seu campo com mais
de 300 estelas e obeliscos monolíticos, algum deles de
mais de 20 metros de altura. Um deles chega a 33 metros
e tem um peso que se situa perto de 600 toneladas, mas
está rachado no chão sendo o maior monumento monolítico do mundo. Todos eles, de granito, foram outrora
extraídos de uma montanha adjacente. Também é possível visitar as catacumbas subterrâneas ou palácios em
ruínas. Axum é o lugar onde se originou a fabulosa lenda
da Rainha de Sabá. Translado ao hotel. Jantar incluído e
alojamento

06, 20
04, 18
08, 22
06, 20
03, 17
07, 21

Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:

ECONÔMICA

01 SEG. Addis Abeba.Chegada à capital etíope nas primeiras horas da manhã.
Depois de preencher os requisitos burocráticos na alfândega, recolheremos nossa bagagem e estarão à nossa
espera na saída do terminal ou no estacionamento adjacente do aeroporto, uma vez fora do edifício principal.
Translado ao hotel e alojamento.
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A grande migração: Quênia e Tanzânia
Quênia, Tanzânia e Cataratas Vitória Novidade
Quênia e Tanzânia Completa Novidade
OPÇÃO 1
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6652
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OPÇÃO 3

(OPÇ. 1) A grande migração: Quênia e Tanzânia
01 SEG / TER / QUI / DOM. Nairóbi.Chegada a Nairóbi. Assistência no aeroporto internacional Jomo Kenyatta e translado ao hotel. Resto do dia livre.
Alojamento.
NOTA: Aconselhamos que durante seu tempo livre aproveite para visitar o Centro de Girafas, único lugar do país onde
se pode ver as girafas bem de perto nas plataformas de
observação e inclusive dar-lhes comida em uma varanda.
Você também poderá conhecer o Orfanato de Elefantes,
onde é possível observar e apadrinhar os filhotes de elefantes e rinocerontes órfãos no centro e inclusive dar-lhes
de comer. Não esqueça que muito perto de Nairóbi se
encontra o Museu de Karen Blixen, a casa da escritora
dinamarquesa do romance “A Fazenda Africana” (Out of
Africa) que deu origem ao filme Entre Dois Amores. A casa,
decorada com motivos do filme, fotografias e objetos próprios da escritora, ilustra como deve ter sido sua vida nesta
fazenda, durante princípios do século passado.

02 TER / QUA / SEX / SEG. Nairbi - Masai Mara.-

Café da manhã .PICK UP ENTRE AS 07:45 HORAS(AM) E AS
08:00 HORAS(AM) Traslado ao aeroporto Wilson para
tomar a AVIONETA (voo incluído) com destino à majestosa Reserva Nacional Masai Mara, considerada a pérola
do país. O voo, feito de avioneta, nos proporcionará uma
imagem cênica dessas colinas verdes pontilhadas de
acácias que recordam a autêntica paisagem da África no
mítico filme “Memórias da Africa”, recebimento na pista
de aterrissagem e começo do safári em veículos 4x4
para começar a viver uma explosão de vida selvagem.
Pensão Completa e Alojamento.
Nota: A avioneta para o Masai Mara é feita com pequenas
empresas locais e com um número muito limitado de lugares. Caso o voo esteja completo ou a companhia aérea cancele o voo, este trajeto será feito por via rodoviária, em 4x4,
com duração de 8 horas sem afetar o programa de visitas.

03 QUA / QUI / SAB / TER. Masai Mara.-

Café da manhã. Dia completo de safári em veículo 4x4.
Hoje vamos desfrutar da rica diversidade de vida selvagem, além de ser um convite para se perder no infinito de
suas planícies encontrando leões, leopardos, rinocerontes, elefantes... até chegar às margens do rio Mara com
suas águas cor de chocolate onde a poucos metros se
pode ver os hipopótamos brincando. O leito do Rio Mara é
a barreira natural que todos os anos os grandes rebanhos
migratórios de gnus e zebras que se deslocam entre a
Reserva Masai Mara e o Parque Nacional de Serengeti
devem atravessar, apesar de terem que ultrapassar uma
infinidade de crocodilos no rio, formando um espetáculo
realmente surpreendente. Nosso acampamento, localizado em uma região privilegiada, permitirá seguir os passos
da grande migração. Safári a pé, às margens do rio Mara,
pelos principais pontos nos quais passam a Grande
Migração. Pensão Completa e Alojamento.

04 QUI / SEX / DOM / QUA. Masai Mara - Lago 		

Vitória.De madrugada, de forma OPÇÃOal, existe a possibilidade
de fazer um safári de balão (não incluído no tour) onde
sobrevoaremos silenciosamente os vários grupos de animais quando o sol estiver despontando, antes de aterrissar diante de um café da manhã com champanhe na
savana no mais genuíno estilo dos safáris de outrora. Café
da manhã. De manhã, a caminho da saída do parque veremos elegantes girafas, muitos hipopótamos, gnus, zebras…
ao longo de toda a coluna vertebral da reserva, o rio Mara,
seguindo pelo caminho a oeste até chegar ao nosso
seguinte destino, o LAGO VITÓRIA. Cruzaremos a fronteira
pelo Lago Vitória e entramos em TANZÂNIA, o segundo
maior lago do mundo com seus costumes locais e suas
aldeias de pescadores, acrescentando um ponto étnico
interessantíssimo ao seu roteiro. Também conhecido
como Vitória Nyanza ou Ukerewe, seremos recebidos por
sua idiossincrasia e biodiversidade. O lugar pode ser descrito como um verdadeiro paraíso, um privilégio exclusivo
fora de qualquer roteiro turístico. Passeio de barco ao
entardecer para desfrutar do pôr do sol e da riqueza ornitológica oferecida por este paraíso desconhecido. Neste
mesmo dia faremos os trâmites de fronteira para entrar
na Tanzânia. Pensão Completa e Alojamento.
NOTA: Tenha disponível sua documentação porque neste
dia teremos que fazer os trâmites de fronteira para poder
entrar na Tanzânia. Em algumas estações o hospedagem
no Lago Vitória não pode ser no Lukuba Island Lodge (ilha
privada no lago), poderá ser em Speke Bay Lodge localiza-se na margem do lago.

05 SEX / SAB / SEG / QUI. Lago Vitória - Serengeti.-

Depois do café da manhã faremos outros 45 minutos de
passeio de barco para observar os pescadores e suas tradicionais formas de pesca. Continuaremos rumo ao
Parque Nacional de SERENGETI na Tanzânia, prolongação
natural da Reserva Nacional de Masai Mara no Quênia.
Entre ambos os países não existem fronteiras no que se
refere às reservas, sendo completamente ignoradas pelos
animais que estão em busca de pasto fresco. Todos os
anos, entre julho e outubro, cerca de um milhão e meio de
gnus, 250.000 zebras e meio milhão de gazelas cruzam a
fronteira seguidos de perto por leões e hienas maravilhados diante de tal concentração de carne. São as famosas
Migrações que oferecem um dos espetáculos mais surpreendentes da natureza. Safári em veículo 4x4. Nesta noite,
quando retornemos do safári, seremos recebidos pelo
nosso pessoal do acampamento que se encarregará de
preparar um jantar maravilhoso sob a luz das estrelas,
tudo ao mais puro estilo do famoso filme “Entre dois
Amores”. Pensão Completa e Alojamento.
NOTA: Nosso alojamento, situado no Serengeti dentro da
área de Seronera, é catalogado como PREMIUM devido à sua
exclusividade e distância de qualquer acampamento vizinho
e das estradas principais. Poderemos desfrutar, de manhã e

AMÉRICA

NOTAS IMPORTANTES

ao entardecer, de um safári de mais de 1 hora totalmente sozinhos até chegarmos às principais estradas do parque.

06 SAB / DOM / TER / SEX. Serengeti.-

11 QUI. Parque Nacional de Tarangire – Arusha.-

Safári em veículo 4x4 ao amanhecer. Depois de desfrutar
desse parque majestoso iremos para ARUSHA (cerca de três
horas de viagem). Chegada ao aeroporto e fim dos serviços.
Nota: O voo de saída deve ser POSTERIOR às 15h00.

(SERVIÇOS ADICIONAIS OPÇ. 2)
• Inclui traslado de chegada. Inclui traslado de
saída
• Excursão: Visita guiada às Cataratas Vitória
nas Cataratas Vitória.
(SERVIÇOS ADICIONAIS OPÇ. 3)
• Inclui traslado de saída
• Excursão: Safari em 4x4 dentro da Caldeira de
Ngorongoro em Ngorongoro, Caça com tribos
bosquímanos no lago Eyasi, Plantação de
banana no lago Manyara, Safari em 4x4 em
Lago Manyara, Safari em 4x4 em Tarangire,
Safari pela manhã em Parque Nacional
Tarangire.
• Entradas: Parque Nacional em Ngorongoro,
Parque Nacional, Parque Nacional de Tarangire
em Parque Nacional Tarangire.
• 05 Almoços ou Jantares incluidos em: Lago
Eyasi, Lago Manyara, Lago Manyara, Tarangire,
Tarangire.
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MAIS DE 15 DIAS

Café da manhã no hotel. Saída para realizar uma visita guiada às Cataratas Victoria com guia em língua castelhana.
Retorno ao hotel e resto do dia livre. Alojamento. NOTA:
Sugerimos que à tarde, em seu tempo livre, faça
OPÇÃOalmente (NÃO INCLUÍDO) um cruzeiro ao pôr do sol
sobre o rio Zambeze incluindo bebidas e aperitivos

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em
ônibus guia falando espanhol, seguro básico
de viagem e café da manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada. Inclui traslado de
saída
• Excursão: Reserva parque nacional e safari em
4x4 em Masai Mara, Reserva parque nacional e
safari em 4x4 em Serengeti, Tribo Masai em
Ngorongoro, Safari em 4x4 dentro da Caldeira
de Ngorongoro em Ngorongoro.
• Barco: Passeio de barco ao atardecer e pela
mañ em Lago Vitoria.
• Entradas: Parque Nacional em Masai Mara,
Safari a pé em Masai Mara, Parque Nacional
em Serengeti, Parque Nacional em Ngorongoro.
• Voos incluidos: Nairobi- Masai Mara.
• 13 Almoços ou Jantares incluidos em: Masai
Mara, Masai Mara, Masai Mara, Masai Mara,
Masai Mara, Lago Victoria, Lago Vitoria,
Serengeti, Serengeti, Serengeti, Serengeti,
Ngorongoro, Ngorongoro.

ATÉ 15 DIAS

10 QUA / QUI / SAB / TER. Victoria Falls.-

O PREÇO INCLUI

CENTRAL

(OPÇ. 2) Quênia, Tanzânia e Cataratas Vitória
Dias 1 - 8 como en OPÇ. 1
09 TER / QUA / SEX / SEG. Arusha – Victoria Falls
Zimbawe.Café da manhã no hotel. Na hora combinada translado de saída
ao aeroporto para tomar o voo de saída (NÃO INCLUÍDO) para
ZIMBÁBUE. Chegada ao aeroporto de Victoria Falls, recepção e
translado ao hotel com guia/motorista em língua castelhana.
Tarde livre. Jantar livre. Alojamento.

HOTÉIS PREVISTOS
Nairobi: Eka Hotel (****); Masai Mara: Olengoti
Eco Safari Camps (****); Lago Vitoria: Lukuba
Island Lodge (****), Speke Bay Lodge (****) o
similar; Serengeti: Pumzika Serengeti Safari
Camp (*****); Ngorongoro: Pakulala Ngorongoro
Safari Camp (****SUP.); Arusha: Four Points By
Sheraton, The Arusha Hotel (****)
OPÇ. 2
Victoria Falls (Zimbawue): Hotel Kingdom (****)
OPÇ. 3
Lago Eyasi: Kisima Ngeda, Lake Eyasi Safari
Lodge, Ziwani Lodge o similar; Parque Nacional
Lago Manyara: Kirurumu Manyara Tented
Camp, Serena Manyara Lodge o similar; Parque
Nacional de Tarangire: Tarangire River Camp,
Tarangire Sopa Lodge o similar.

NÓRDICA

Translado ao aeroporto e fim de nossos serviços.

Tarangire.Após fazer um safári ao amanhecer nos despediremos do
Lago Manyara. Continuaremos por terras Massais repletas de
tribos de pastores nômades. Os massais vivem nessas terras
desde a antiguidade e continuam aferrados às suas tradições
em pleno século XXI. Chegamos ao PARQUE NACIONAL DE
TARANGIRE, um parque imprescindível conhecido como o
jardim dos baobás, esses enormes e idosos testemunhos
mudos da passagem do tempo e da história que a paisagem
africana nos oferece por excelência. Almoço incluído. Tratase de um cenário impressionante junto ao ecossistema marcado pelo rio Tarangire, que mostra a grande diversidade de
paisagens genuinamente africanas com uma atmosfera e
sabor do qual carecem outros lugares. O Tarangire alberga
durante a estação seca a maior concentração de animais
fora do ecossistema do Serengeti. Se algo se destaca neste
parque são as grandes manadas de elefantes, por isso ver um
grande grupo de elefantes refrescar-se no rio será uma cena
cotidiana durante os safáris. À tarde, safári em 4x4 para descobrir as suaves planícies arborizadas e a combinação de
palmeiras e baobás para avistar a fauna selvagem. Ao serem
terras baixas, e portanto mais quentes, é possível ver leões
descansando nos ramos das árvores, algo que não é frequente na maior parte da África, assim como girafas, búfalos,
leopardos, guepardos, impalas, zebras e outras espécies não
tão habituais como o kudu menor, o órix ou inclusive o antílope-de-sabre. Jantar incluído e alojamento.

VISTOS: Validade mínima do passaporte de seis
meses a partir da data de saída do país a visitar.
Lembre-se de que deve deixar três páginas em
branco no passaporte para que possam carimbar o Visto em cada país que for visitar.

MEDITERRÂNEO

09 TER / QUA / SEX / SEG. Arusha.-

10 QUA. P. Nacional Lago Manyara – Parque Nacional de

VACINAS: as autoridades sanitárias podem exigir que alguns países apresentem Certificado de
vacinação contra a febre amarela para entrar
no país, assim como a vacina da profilaxia antipalúdica (malária). Consulte sua agência de viagens, porque se não cumprir este requisito sua
entrada no país poderá ser recusada.

ATLÂNTICO

Café da manhã. Com os primeiros raios de sol desceremos em
veículos 4x4 ao interior da Caldeira de Ngorongoro para
fazer nosso safári. Nenhuma reserva oferece um espetáculo
tão grandioso como a cratera de Ngorongoro. Uma caldeira
vulcânica de 600 metros de profundidade e mais de 20 quilômetros de diâmetro que possui a maior concentração “permanente” de vida selvagem da África. Aqui coabitam animais
selvagens e pastores Masai. Trata-se de uma paisagem realmente espetacular, habitada por mais de 40.000 pastores
Masais, dominada pelo Vale do Rift e os nove vulcões de
Ngorongoro que surgiram há mais de 4 milhões de anos. O
único atualmente ativo é o de Ol Doinyo Lengai, a Montanha
de Deus para os Masais. Na cratera de Ngorongoro - vulcão
gigante que possivelmente em sua época foi mais alto do que
o próprio Kilimanjaro -, pastam em seu interior milhares de
gnus, zebras, búfalos, gazelas, leões… que ao contrário de
Serengeti não migram devido à contínua presença de água na
região que lhes assegura seu permanente sustento. Almoço
incluído. Depois de nossa única e exclusiva experiência dentro da caldeira do chamado vulcão do éden, iremos para
ARUSHA. Chegada e alojamento.

Café da manhã. De manhã cedo caminharemos a pé entre
acácias e majestosos baobás e seremos surpreendidos por
tribos que surgem do nada vestidas com pequenas peles curtidas e colares formados por frutos e sementes que nos observam com sincera curiosidade. São os bosquímanos que nos
recebem com sua linguagem clique, estalando a língua. Ir
caçar com os Hadzabe é uma experiência única, com arco de
madeira e flechas na mão percorreremos com eles a savana
que rodeia o lago Eyasi para saber em primeira mão o que é a
sobrevivência e o estilo de vida dessas tribos. Almoço incluído
durante o trajeto. Iremos para uma das joias mais singulares
da Tanzânia, o PARQUE NACIONAL DO LAGO MANYARA. Sua
fisionomia muda totalmente da estação de chuvas para a
seca. Sua biodiversidade nos revela grandes mamíferos (girafas, leopardos, leões, hipopótamos) e mais de 400 espécies de
aves incluindo uma enorme população de flamingos no lago.
Durante a estação seca, de junho a dezembro, o nível do lago
diminui notavelmente e os grandes mamíferos têm que se
aproximar mais da água. Então é mais frequente ver os donos
do lugar: os elefantes, leões e leopardos rondando os búfalos
e girafas que chegam para beber no lago. Nesta mesma noite
desfrutaremos de um jantar típico incluído em uma plantação de bananas em uma casa local de uma mãe africana.

BAGAGEM: Deve levar mala não rígida e limite
de peso de 15 kg por pessoa.

PENINSULA IBÉRICA

08 SEG / TER / QUI / DOM. Ngorongoro - Arusha.-

09 TER. Lago Eyasi – Parque Nacional del Lago Manyara.-

VEÍCULOS: 4X4 Land Cruiser, máximo 07 viajantes por veículo com motorista-guia de fala hispânica. Dispõem de tomadas para poder carregar as baterias das câmeras fotográficas e telefones celulares, não se esqueça de levar seu
adaptador e carregador universal. A água mineral nos veículos durante o safári está incluída.

ECONÔMICA

Safári ao amanhecer a caminho da Área de Conservação de
NGORONGORO. Percorreremos com atenção outra singularidade do Parque Nacional de Serengeti, os Kopjes, ilhas formadas por rochas em um mar de mato onde os leões, leopardos
e guepardos adoram descansar no alto destas rochas. Café
da manhã. Deixando para trás a planície sem fim e, se o horário permitir, visitaremos, de forma OPÇÃOal, a Garganta de
Olduvai, onde foram encontrados muitos fósseis e artefatos
dos primeiros hominídeos. É parte do grande ecossistema de
Serengeti e faz limite com a Área de Conservação de
Ngorongoro, nosso próximo destino para esta noite. Antes de
chegar ao nosso alojamento visitaremos um povoado masai
localizado na região de Ngorongoro. Nosso acampamento lhe
proporcionará, além de uma vista espetacular sobre a cratera, uma experiência autenticamente Masai. Você vai poder
conviver e desfrutar conversando, acompanhado de uma
taça de vinho ao redor do fogo, com nossos Masais que cuidam do acampamento: com certeza essa noite se converterá
em uma lembrança para sempre. Pensão Completa e
Alojamento em nosso acampamento à beira da cratera a
2.300 metros de altitude.
NOTA: Nosso alojamento oferece uma vista verdadeiramente
assombrosa, privilegiadas e única sobre a cratera de
Ngorongoro. Sua qualidade foi premiada pelas autoridades da
Área de Conservação de Ngorongoro como a melhor empresa,
em âmbito mundial, de ecoturismo e conservação do meio
ambiente. Cada viajante contribui para uma simbiose mágica
entre turismo, vida masai, fauna e safári.

(OPÇ. 3) Quênia e Tanzânia Completa
Dias 1 - 7 como en OPÇ. 1
08 SEG. Ngorongoro – Lago Eyasi.Café da manhã. Com os primeiros raios de sol desceremos em
veículos 4x4 ao interior da Caldeira do Ngorongoro para
fazer nosso safári. Nenhuma reserva oferece um espetáculo
tão grandioso como a cratera do Ngorongoro. Uma caldeira
vulcânica de 600 metros de profundidade e mais de 20 quilômetros de diâmetro que contém a maior concentração “permanente” de vida selvagem da África. Aqui convivem animais
selvagens e pastores Massai. Paisagem espetacular, habitado
por mais de 40.000 pastores Massais, dominado pelo Vale do
Rift e nove vulcões de Ngorongoro que se iniciaram há mais
de 4 milhões de anos. O único que está atualmente ativo é o
de Ol Doinyo Lengai, a montanha de deus para os Massais. A
cratera do Ngorongoro, vulcão gigante que possivelmente em
sua época era mais alto do que o próprio Kilimanjaro onde em
seu interior pasta milhares de gnus, zebras, búfalos, gazelas,
leões… que ao contrário do Serengeti não migram devido à
contínua presença de água na região que lhes garante seu
sustento permanente. Almoço incluído. Após nossa única e
exclusiva experiência dentro da caldeira do denominado vulcão do Eden, iremos para o LAGO EYASI. Buscamos essas culturas fora de qualquer rota turística que ficaram estagnadas
no tempo. Trata-se de um lugar que dá a impressão de que o
tempo parou e a civilização ainda não chegou, sem dúvida
essa é a terra das tribos Datoga e Hadzabe ou a terra dos
bosquímanos. Um pequeno e recôndito lugar onde ainda
vivem da pouca caça que lhes resta e da colheita de frutos e
raízes silvestres. Jantar incluído e alojamento.

MAIS INCLUÍDO

07 DOM / SEG / QUA / SAB. Serengeti - Ngorongoro.-

Café da manhã no hotel . Traslado ao aeroporto do Victoria
Falls e fim dos nossos serviços

HOSPEDAGEM: Em Masai Mara, Serengeti e
Ngorongoro o alojamento é feito em acampamentos de luxo com paredes de lona (todos com
banheiro e ducha privativos dentro do quarto)
com cama, travesseiro e edredom. Estes estabelecimentos são menos confortáveis que um
hotel ou um lodge, mas lhe permitirão viver a
África em seu estado mais puro. Não inclui bebidas em almoços / jantares.

ORIENTE MEDIO

Café da manhã. Segundo dia em nosso Safari Camp no meio de
Seronera (Parque Nacional de Serengeti). Os melhores safáris,
ou pelo menos com maior probabilidade de presenciar as
cenas de caça que acontecem ao amanhecer, quando a savana começa a espreguiçar-se e os animais noturnos ainda estão
ativos, e ao entardecer. Dedicaremos estes momentos para
poder observar os cinco grandes ou mais conhecidos como “big
five”: leões, búfalos, elefantes, rinocerontes e leopardos. Além
destes protagonistas indiscutíveis, por suas extensões aparecem todos os anos grandes grupos de herbívoros, sempre alertas diante da entrada em ação de um guepardo ou de um
bando de leoas. Dia completo de safári em veículo 4x4.
Dormiremos no meio de um dos maiores santuários de fauna
selvagem do planeta, na denominada “planície sem fim”. Sua
paisagem corresponde à mítica imagem da África: grandes
espaços com um céu azul profundo pontilhado de nuvens,
amanhecer fresco e entardeceres de fogo, e de noite, uma exibição única das estrelas. Pensão Completa e Alojamento.

11 QUI / SEX / DOM / QUA. Victoria Falls.-

ASIA E OCEANIA

Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir o passaporte do passageiro no
momento da venda.

AMÉRICA
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DESDE 896 $-DÍAS 7/9
DATAS DE SAÍDA

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:

06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28

Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21*, 28*
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22
01, 08, 15, 22, 29

(OPÇ. 2)
Abr.20:
06, 13, 20, 27
Mai.20:
04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20:
06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Set.20:
07, 14, 21, 28

Out.20:
05, 12, 19, 26
Nov.20: 02, 09, 16, 23, 30
Dez.20:
07, 14, 21*, 28*
Jan.21:
04, 11, 18, 25
Fev.21:
01, 08, 15, 22
Mar.21: 01, 08, 15, 22, 29

PREÇOS POR PESSOA
SAÍDAS GARANTIDAS DESDE 02 PAX
OPÇÃO 1
DBL
INDIV
ID19427
$
T.Alt
931
1238
$
T.Baixa
896
1142

931
896

T.Extra*

$

967

OPÇÃO 2
ID19433
T.Alt

$

1531

2086

1531

T. Med

$

1424

1979

1424

T.Baixa

$

1346

1843

1346

T.Extra*

$

1744

2299

1744

DBL

1257

TPL

INDIV

967
TPL

HOTÉIS PREVISTOS
Johannesburgo: Hotel Silverbirch (****) o similar;
Área Parque Kruger: Greenway wWoods Resort(****)
o similar; Cidade do Cabo: Hotel Park Inn Foresore
(****) o similar
OPÇ. 2
Victoria Falls (Zimbawue): Hotel Kingdom (****)

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário
incluir o passaporte do passageiro no momento da
venda.
As autoridades sanitárias da África do Sul exigem que
alguns países apresentem Atestado de vacina de febre
amarela para entrar no país. Consulte sua agência de
viagens, pois ao não cumprir este requisito é possível que
haja recusa de entrada no país.
A maioria de países situados ao sul do continente africano exigem uma página completa em branco no passaporte para poder pôr o visto, portanto solicitamos certificar-se de ter pelo menos uma página em branco em seu
passaporte para cada país que for visitar.
Os safáris são realizados em veículo aberto 4x4 com guia
de fala espanhola. Caso haja mais de 09 pessoas, o guia
se revezará entre os diferentes veículos.

MAIS DE 15 DIAS

ATÉ 15 DIAS

CENTRAL

É costume dar gorjeta ao motorista e ao guia.
Crianças menores de 8 anos não podem ir ao tour do
Kruger Park.
O peso máximo das malas nos voos domésticos é de 23 Kg
por pessoa.

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus guia
falando espanhol, seguro básico de viagem e café da
manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada. Inclui traslado de saída
• Excursão: Tour à Península do Cabo e Cabo da Boa
Esperança em Cidade Do Cabo.
• Barco: Minicruzeiro a uma ilha habitada por uma colônia de focas em Cidade Do Cabo.
• Visita Panorâmica em: Pretória.
• Entradas: 1 Safari fotográfico em veículo 4x4 em
Kruger, Jardim Botânico de Kirstenbosch e Reserva
Natural de Cape Point em Cidade Do Cabo.
• 03 Almoços ou Jantares Incluidos em: Kruger, Kruger,
Cidade Do Cabo.
(SERVIÇOS ADICIONAIS OPÇ. 2)
• Inclui traslado de chegada. Inclui traslado de saída
• Excursão: Visita guiada às Cataratas Vitória
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ASIA E OCEANIA

Pretoria
Johannesburgo

2

África do Sul Imprescindível

OPÇÃO 1

Novidade

África do Sul Imprescindível e Cataratas Vitória OPÇÃO21
(OPÇ. 1)África do Sul Imprescindível
01 SEG. Johannesburgo.Chegada a JOHANNESBURGO. Trâmites fronteiriços. Na
saída nosso serviço de transfer estará à sua espera para
transladá-lo ao seu hotel. Resto do dia livre.
02 TER. Johannesburgo - Mpumalanga - Região do
Kruger Park.Café da manha. Saída logo cedo para o Kruger Park, por
MPUMALANGA, região localizada ao noroeste da África
do Sul, possuidora de algumas das maravilhas naturais
mais fascinantes do mundo, sendo portanto um dos destinos mais procurados do país. Esta Região também
possui uma grande diversidade histórica de paisagens e
fauna, assim como é, sem dúvida alguma, um dos lugares de retiro mais refinados recomendados. Visitaremos
lugares de impressionante beleza como: Bourke´s Luck
Potholes no Blyde River Canyon (visitas sujeitas a disponibilidade de tempo e condições meteorológicas).
Almoço livre. Chegada à tarde à REGIÃO DO KRUGER
PARK a uma hora adequada para que dê tempo se
refrescar antes do jantar. Jantar incluído e alojamento.
03 QUA. Região do Kruger Park.Café da manhã. Dia completo de SAFÁRI no Kruger
National Park em veículo aberto 4X4. Este é um dos
parques naturais mais famosos do mundo, figura entre
os maiores da África Austral e é um dos parques mais
antigos do continente africano, prestes a comemorar
um século de existência. Aqui é possível ver os “Big Five”
(leões, leopardos, elefantes, búfalos e rinocerontes),
assim como guepardos, girafas, hipopótamos e todos os
tipos de antílopes e animais menores. O parque abrange
350 km² junto à fronteira com Moçambique. Ao redor de
2000 km de estradas percorrem o interior. Almoço livre.
Retorno ao hotel à tarde. Jantar incluído e alojamento.
Nota: O hotel fornecerá caixas de piquenique como café da
manhã, porque a hora estimada de saída para realizar esta
atividade é às 05h30 (aproximadamente). Almoço (não
incluído): será realizada uma parada em um dos acampamentos dentro do parque onde o passageiro tem a opção
de comer em um restaurante ou em uma cafeteria. Dentro
do Kruger Park não se permite abandonar a estrada.
04 QUI. Região do Kruger Park - Pretória Johannesburgo - Cidade do Cabo.Viagem por estrada rumo a PRETÓRIA, capital administrativa da África do Sul e sede de várias instituições de
educação superior. Visita panorâmica desta cidade de
amplas
alamedas
cercadas
de
jacarandás.
Conheceremos “Church Square”, eixo central da cidade,
lugar a partir do qual também poderemos ver o edifício
onde se localizam os escritórios Presidenciais que Nelson
Mandela ocupou durante sua presidência nos “Union
Buildings”. Consiste em uma obra-prima do arquiteto
britânico Herbert Baker que projetou muitos dos edifícios públicos deste país. (A visita não inclui entrar em
monumentos, que serão contemplados ao longo do percurso). Almoço livre. Chegada a Johannesburgo e translado ao aeroporto e saída rumo à Cidade do Cabo (voo
NÃO incluído) Nota: Este voo debe partir APÓS AS 19h00.
Chegada à CIDADE DO CABO e translado ao hotel com
guia/motorista de fala castelhana. Alojamento.
05 SEX. Cidade do Cabo.Incluímos uma Excursão à Península do Cabo, um dos percursos mais espetaculares, onde é possível contemplar um
dos Reinos Florais do Mundo e a Fauna do Cabo, ao longo

da linha costeira da Península do Cabo, ocasião em que
teremos a oportunidade de tirar fotos. Também teremos a
oportunidade de observar onde se unem duas das principais correntes que proporcionam temperatura a dois oceanos de nosso planeta. A primeira parada será em “Hout
Bay” (Baía de Madeira) onde apanharemos um barco para
fazer um mini cruzeiro em uma ilha habitada por uma
colônia de focas do cabo, passaremos por Chapman’s Peak
(se as condições climatológicas permitirem), e em seguida
visitaremos a Reserva Natural de Good Hope, onde é possível ver o Cabo da Boa Esperança e, logo depois, há a
opção de apanhar o funicular (o custo do funicular NÃO
está incluído) para subir ao antigo farol e desfrutar da
famosa vista de “False Bay” (Baía Falsa). Também visitaremos “Simon’s Town” que é a sede do quartel-general da
Marinha Sul-Africana, onde se encontra a famosa colônia
de pinguins africanos, espécie em sério perigo de extinção,
e já a caminho do hotel, caso haja disponibilidade de
tempo, poderemos desfrutar de uma caminhada nos belos
Jardins Botânicos de Kirstenbosch. Almoço incluído.
Retorno ao hotel e alojamento.
06 SAB. Cidade do Cabo.Dia livre em que você poderá aproveitar para conhecer a
cidade por sua conta. Aconselhamos, se as condições climatológicas permitirem, subir de funicular à Table
Mountain (Montanha da Mesa) onde terá a oportunidade
de desfrutar da maravilhosa paisagem que pode ser
observada a partir desse ponto estratégico onde se avistam a Cidade e a baía. Não deixe de visitar lugares de
interesse como o pitoresco bairro de Bo Kaap, a Catedral
St. Georges, os Company Gardens, a “Grand Parade”, a
Antiga Prefeitura ou o Castelo da Boa Esperança.
07 DOM. Cidade do Cabo.Café da manhã no hotel. Na hora combinada translado
de saída para o aeroporto da Cidade do Cabo a fim de
apanhar o voo regular e retornar a Johannesburgo ou
começar alguma das extensões OPÇÃOais possíveis: Sun
City, Cataratas Victoria Falls, etc. (voo NÃO incluído). Fim
dos serviços.
(OPÇ. 2) África do Sul Imprescindível e Cataratas
Vitória
Dias 1 - 6 como en OPÇ. 1
07 DOM. Cidade do Cabo – Victoria Falls Zimbawe.Café da manhã no hotel. Na hora combinada translado
de saída ao aeroporto de Cidade do Cabo para tomar o
voo de saída (NÃO INCLUÍDO) para ZIMBÁBUE. Chegada
ao aeroporto de Victoria Falls, recepção e translado ao
hotel com guia/motorista em língua castelhana. Tarde
livre. Jantar livre. Alojamento. NOTA: De fevereiro a
junho é a melhor época para visitar as Cataratas
Victoria, pois é quando os níveis de água estão mais
altos. Desde setembro a novembro, os meses mais secos,
a torrente de água se reduz consideravelmente.
08 SEG. Victoria Falls.Café da manhã no hotel. Saída para realizar uma visita
guiada às Cataratas Victoria com guia em língua castelhana. Retorno ao hotel e resto do dia livre. Alojamento.
NOTA: Sugerimos que à tarde, em seu tempo livre, faça
OPÇÃOalmente (NÃO INCLUÍDO) um cruzeiro ao pôr do
sol sobre o rio Zambeze incluindo bebidas e aperitivos.
09 TER. Victoria Falls.Café da manhã no hotel . Traslado ao aeroporto do
Victoria Falls e fim dos nossos serviços
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SAÍDAS GARANTIDAS DESDE 02 PAX

HOTÉIS PREVISTOS
Johannesburgo: Hotel Silverbirch (****) o
similar; Área Parque Kruger: Greenway Woods
Resort(****) o similar; Cidade do Cabo: Hotel
Park Inn Foresore (****) o similar; Oudtshoorn:
Hlangana (****) o similar; Knysna: Knysna Log
Inn (****) o similar.

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário
incluir o passaporte do passageiro no momento da venda.
As autoridades sanitárias da África do Sul exigem que
alguns países apresentem Atestado de vacina de febre
amarela para entrar no país. Consulte sua agência de
viagens, pois ao não cumprir este requisito é possível
que haja recusa de entrada no país.
A maioria de países situados ao sul do continente africano exigem uma página completa em branco no passaporte para poder pôr o visto, portanto solicitamos
certificar-se de ter pelo menos uma página em branco
em seu passaporte para cada país que for visitar.
Os safáris são realizados em veículo aberto 4x4 com
guia de fala espanhola. Caso haja mais de 09 pessoas,
o guia se revezará entre os diferentes veículos.
É costume dar gorjeta ao motorista e ao guia.

NÓRDICA

Crianças menores de 8 anos não podem ir ao tour do
Kruger Park.
O peso máximo das malas nos voos domésticos é de 23
Kg por pessoa.

O PREÇO INCLUI

MAIS DE 15 DIAS

221

ATÉ 15 DIAS

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus
guia falando espanhol, seguro básico de viagem e
café da manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada. Inclui traslado de
saída.
• Excursão: Tour à Península do Cabo e Cabo da Boa
Esperana em Cidade Do Cabo.
• Barco: Minicruzeiro a uma ilha habitada por uma
colnia de focas em Cidade Do Cabo.
• Visita Panorâmica em: Pretória.
• Entradas: 1 Safari fotográfico em veículo 4x4 em
Kruger, Jardim Botânico de Kirstenbosch e
Reserva Natural de Cape Point em Cidade Do
Cabo, Granja de Avestruzes e Cango Caves em
Oudsthoorn, Reserva Parque Natural Tsitsikama
em Knysna.
• 04 Almoços ou Jantares Incluidos em: Kruger,
Kruger, Cidade Do Cabo, Oudsthoorn.

CENTRAL

09 TER. Knysna- Cidade do Cabo.Café da manhã no hotel. Saída para retornar à Cidade
do Cabo pelo povoado de pescadores de HERMANUS,
onde poderemos contemplar as baleias (APENAS
DURANTE TEMPORADA – DE JULHO A NOVEMBRO).
Almoço livre. Chegada ao Aeroporto/Hotel da Cidade
do Cabo aproximadamente às 17h30. Fim de nossos
serviços.

T.Alt
T.Baixa
T.Extra*

MEDITERRÂNEO

08 SEG. Oudtshoorn - Knysna -Garden Route.Café da manhã no hotel. Continuamos rumo KNYSNA.
Visita do bosque de Tsitsikama. Chegada ao hotel e
alojamento.

PREÇOS POR PESSOA
19428

ATLÂNTICO

05 SEX. Cidade do Cabo.Incluímos uma Excursão à Península do Cabo, um dos
percursos mais espetaculares, onde é possível contemplar um dos Reinos Florais do Mundo e a Fauna do

07 DOM. Cidade do Cabo - Oudtshoorn -Garden
Route.Saímos da Cidade do Cabo pela manhã para iniciar o
Tour pela GARDEN ROUTE, joia turística do país.
Viajaremos por Worcester e Montagu pela estrada R62
em direção a OUDTSHOORN, povoado historicamente
vinculado à criação de avestruz, animal que esteve a
ponto de se extinguir por causa de sua caça massiva
para utilização de suas penas como enfeite em todas
as cortes da Europa. Inicia-se, no século XIX, nesta
região a eclosão de granjas de avestruz em torno das
quais surge uma afluente sociedade, fato que pode ser
observado em seus opulentos ‘palácios de pedra’. Ao
longo do caminho será feita uma visita às CAVES DE
CANGO, uma das maravilhas naturais da África, famosas pelas suas fascinantes cavernas de calcite que
configuram um assombroso mundo subterrâneo de
estalactites e estalagmites, além de uma ‘cascata
congelada’. Desfrutaremos de um almoço leve incluído
seguido de um divertido tour por uma granja de avestruzes antes de sermos transladados ao hotel.

06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21*, 28*
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22
01, 08, 15, 22, 29

Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

PENINSULA IBÉRICA

04 QUI. Região do Kruger Park - Pretória Johannesburgo - Cidade do Cabo.Viagem por estrada rumo a PRETÓRIA, capital administrativa da África do Sul e sede de várias instituições
de educação superior. Visita panorâmica desta cidade
de amplas alamedas cercadas de jacarandás.
Conheceremos “Church Square”, eixo central da cidade, lugar a partir do qual também poderemos ver o
edifício onde se localizam os escritórios Presidenciais
que Nelson Mandela ocupou durante sua presidência
nos “Union Buildings”. Consiste em uma obra-prima do
arquiteto britânico Herbert Baker que projetou muitos
dos edifícios públicos deste país. (A visita não inclui
entrar em monumentos, que serão contemplados ao
longo do percurso). Almoço livre. Chegada a
Johannesburgo e translado ao aeroporto e saída rumo
à Cidade do Cabo (voo NÃO incluído) Nota: Este voo
debe partir APÓS AS 19h00. Chegada à CIDADE DO
CABO e translado ao hotel com guia/motorista de fala
castelhana. Alojamento.

06 SAB. Cidade do Cabo.Dia livre em que você poderá aproveitar para conhecer a cidade por sua conta. Aconselhamos, se as condições climatológicas permitirem, subir de funicular à
Table Mountain (Montanha da Mesa) onde terá a oportunidade de desfrutar da maravilhosa paisagem que
pode ser observada a partir desse ponto estratégico
onde se avistam a Cidade e a baía. Não deixe de visitar
lugares de interesse como o pitoresco bairro de Bo
Kaap, a Catedral St. Georges, os Company Gardens, a
“Grand Parade”, a Antiga Prefeitura ou o Castelo da
Boa Esperança.

DATAS DE SAÍDA

ECONÔMICA

03 QUA. Região do Kruger Park.Café da manhã. Dia completo de SAFÁRI no Kruger
National Park em veículo aberto 4X4. Este é um dos
parques naturais mais famosos do mundo, figura entre
os maiores da África Austral e é um dos parques mais
antigos do continente africano, prestes a comemorar
um século de existência. Aqui é possível ver os “Big
Five” (leões, leopardos, elefantes, búfalos e rinocerontes), assim como guepardos, girafas, hipopótamos e
todos os tipos de antílopes e animais menores. O parque abrange 350 km²
junto à fronteira com
Moçambique. Ao redor de 2000 km de estradas percorrem o interior. Almoço livre. Retorno ao hotel à tarde.
Jantar incluído e alojamento.
Nota: O hotel fornecerá caixas de piquenique como
café da manhã, porque a hora estimada de saída para
realizar esta atividade é às 05h30 (aproximadamente).
Almoço (não incluído): será realizada uma parada em
um dos acampamentos dentro do parque onde o passageiro tem a opção de comer em um restaurante ou em
uma cafeteria. Dentro do Kruger Park não se permite
abandonar a estrada.

Cabo, ao longo da linha costeira da Península do Cabo,
ocasião em que teremos a oportunidade de tirar fotos.
Também teremos a oportunidade de observar onde se
unem duas das principais correntes que proporcionam
temperatura a dois oceanos de nosso planeta. A primeira parada será em “Hout Bay” (Baía de Madeira)
onde apanharemos um barco para fazer um mini cruzeiro em uma ilha habitada por uma colônia de focas
do cabo, passaremos por Chapman’s Peak (se as condições climatológicas permitirem), e em seguida visitaremos a Reserva Natural de Good Hope, onde é possível ver o Cabo da Boa Esperança e, logo depois, há a
opção de apanhar o funicular (o custo do funicular
NÃO está incluído) para subir ao antigo farol e desfrutar da famosa vista de “False Bay” (Baía Falsa).
Também visitaremos “Simon’s Town” que é a sede do
quartel-general da Marinha Sul-Africana, onde se
encontra a famosa colônia de pinguins africanos,
espécie em sério perigo de extinção, e já a caminho do
hotel, caso haja disponibilidade de tempo, poderemos
desfrutar de uma caminhada nos belos Jardins
Botânicos de Kirstenbosch. Almoço incluído. Retorno
ao hotel e alojamento.
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MAIS INCLUÍDO

África do Sul com Garden Route
02 TER. Johannesburgo - Mpumalanga - Regio do
Kruger.Café da manha. Saída logo cedo para o Kruger Park,
por MPUMALANGA, região localizada ao noroeste da
África do Sul, possuidora de algumas das maravilhas
naturais mais fascinantes do mundo, sendo portanto
um dos destinos mais procurados do país. Esta Região
também possui uma grande diversidade histórica de
paisagens e fauna, assim como é, sem dúvida alguma,
um dos lugares de retiro mais refinados recomendados. Visitaremos lugares de impressionante beleza
como: Bourke´s Luck Potholes no Blyde River Canyon
(visitas sujeitas a disponibilidade de tempo e condições meteorológicas). Almoço livre. Chegada à tarde à
REGIÃO DO KRUGER PARK a uma hora adequada para
que dê tempo se refrescar antes do jantar. Jantar
incluído e alojamento.
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VANTAGENS DESTE CIRCUITO

01 SEG. Johannesburgo.Chegada a JOHANNESBURGO. Trâmites fronteiriços.
Na saída nosso serviço de transfer estará à sua espera
para transladá-lo ao seu hotel. Resto do dia livre.

AMÉRICA

GUIA FALANDO EM

