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VIAJAR A DOIS 
São a maioria das viagens do nosso catálogo. Com 
um mínimo de 2 pessoas e com guias privados na 
maioria dos países. São viagens flexíveis.
Existem 2 opções:

 1  ITINERÁRIOS PROGRAMADOS  
São viagens com circuitos definidos. Os itinerários 
foram desenhados para desfrutar do melhor 
que cada destino tem para oferecer, com 
assistência desde a chegada ao destino e com 
preços semelhantes a viagens de grupos. Poderá  
partilhar os serviços com outros clientes da Catai. 
São viagens flexíveis, podendo prolongar a 
estadia, alterar os hotéis, etc. 

 2  VIAGENS À MEDIDA. 
EXCLUSIVIDADE PARA SI 
Pode adaptar a sua viagem, desenhar o itinerário, 
a duração e o dia de partida. Existe a possibilidade 

de selecionar os hotéis, o tipo de quarto e outros 
serviços adicionais. Organizamos a sua viagem à 
medida. Temos condições muito especiais para 
viagens em família, grupos culturais, profissionais 
e de empresas. Consulte-nos para cada caso.

VIAJAR EM GRUPO
As viagens em grupo são uma das especialidades 
da CATAI. Existem 3 opções:

 3  COM GUIA LOCAL ACOMPANHANTE 
O mesmo guia local e em exclusivo para a Catai, 
acompanha os Clientes durante toda a viagem. Os 
principais destinos são: Guatemala, Peru, Costa 
Rica, México, China, Tailândia, Namíbia, Sri Lanka, 
Índia entre outros.

 4  COM GUIA LOCAL EM CIRCUITOS 
REGULARES  
Dispomos de uma série de viagens com saídas 
garantidas. A maioria com guia acompanhante 
em espanhol ou em português (caso exista). 
São serviços partilhados com clientes de outros 
operadores ou de diferentes nacionalidades.
Principais destinos: Austrália, Nova Zelândia, 
Quénia, África do Sul, Canadá, EUA, Médio Oriente.

VIAJAR COM A CATAI

OS NOSSOS HOTÉIS
A equivalência aproximada é:
• Primeira, corresponde a 3H
• 1ª Superior, corresponde a 4H
• Luxo Primeira, corresponde a 5H

A qualidade e serviços prestados pelos hotéis 
publicados neste folheto é determinada pela 
categoria turística oficial, atribuída por cada 
organismo competente de cada país. 

Em alguns casos, quando os hotéis não têm 
categoria oficial, é informado no folheto uma 
categoria estimada pela Catai com base nos serviços 
e instalações do hotel, de maneira a que os clientes 
tenham uma orientação sobre a sua categoria. 

OFERTAS CONTÍNUAS!
Com a finalidade de aproximar os destinos aos 
nossos clientes, a Catai disponibiliza os conteúdos 
de cada programa e publica as melhores ofertas, 
que em muitos casos resultam numa importante 
poupança, aproveitando as promoções das 
companhias aéreas. 

Estas ofertas pontuais estão disponíveis em www.
catai.pt. Uma excelente oportunidade de viajar com 
a qualidade que a Catai habituou os seus Clientes ao 
longo de 39 anos. 

Consulte as melhores ofertas na nossa página, e 
reserve através da sua agência de viagens.

CATAI NA INTERNET:
www.catai.pt
Queremos que a nossa página seja uma ferramenta 
útil e simples para os Clientes. Aqui encontra os 
melhores programas, todos os nossos catálogos, com 
informações atualizadas e as melhores ofertas. 
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AS VANTAGENS
CATAI

 OFERTAS E 
DOCUMENTAÇÃO
Na Catai a sua viagem começa no 
momento de fazer a reserva, desde 
esse instante ocupamo-nos de 
todos os detalhes. Oferecemos uma 
documentação ampla e específica 
para cada viagem, que inclui:
• Um porta-documentos para levar os 
vouchers, itinerários e bilhete de avião.
• Uma mochila por pessoa para viagens 
inferiores a 2.200 € por pessoa. 
• Uma mochila por pessoa para toda 
as viagens à Europa, Rússia, Emirados 
Árabes, Egito, Médio Oriente, Ásia 
Central, Maurícia, Seychelles e Zanzibar.
• Um trolley e uma mochila por quarto 
para viagens de mais de 2.200 € por 
pessoa (excepto os mencionados 
anteriormente)  (todos os materiais 
estão sujeitos à alterações por 
outros de características e tamanhos 
similares segundo a disponibilidade).
• Etiquetas identificativas para a 
bagagem.
• Informação turística da Catai sobre o 
país (segun stock).
• 2 cópias do itinerário de viagem, 
especificando todos os detalhes dia-a-
dia. Poderá assim deixar um em casa 
para poder ser localizado durante a 
viagem.

 SEGURO DE VIAGEM  
Entendemos que para viagens tranquilo 
é necessário um bom seguro de viagem, 
que nas atuais circunstâncias se torna 
imperativo. Por tudo isso, a Catai 
disponibiliza para os seus clientes uma 
ampla gama de seguros com diferentes 
coberturas para os mais diversos riscos 
e eventualidades em qualquer lugar 
do mundo, bem como as diferentes 
situações criadas pelo COVID-19.  
Consulte as coberturas base, e os 
seguros opcionais.

 CATAI TRAVELPRICER 
A NOSSA EXCLUSIVA 
FERRAMENTA ON-LINE 
DE ORÇAMENTAÇÃO DE 
GRANDES VIAGENS    
• Catai TravelPricer eé uma ferramenta 
on-line que permite realizar orçamentos 
para grandes viagens, com a qual 
clientes e agências de viagens poderão 
desenhar e orçamentar  viagens à 
medida para praticamente todo o 
mundo e nos destinos nos quais a Catai 
se especializou.
Se é um viajante, planeie a sua viagem 
e obtenha um orçamento com todos os 
detalhes. Em seguida, poderá contatar 
a sua agência de viagens, entregar o 
orçamento em pdf e assim finalizar a 
sua reserva.
Se é uma agência de viagens 
colaboradora, dispõe no site da Catai de 
uma secção exclusiva para as agências 
de viagens que lhe permite realizar 
orçamentos para os seus clientes bem 
como efectuar reservas e pré-reservas 
e, assim, poder informar em tempo real 
tudo sobre disponibilidade e preços.
O Catai TravelPricer está integrado em 
www.catai.pt, e inclui uma grande parte 
de toda a nossa programação 

  SERVIÇO 24 HORAS 
TRAVELHELP ATENÇÃO
24 HORAS / 365 DIAS  
ATENDIMENTO 
O Travel Help coloca à sua disposição 
uma equipa profissinal para que no 
caso de algum contratempo possamos 
oferecer toda a assistência durante a sua 
viagem.

ASSESSORAMENTO 
O Travel Help assessora em todos 
os aspetos da viagem: imprevistos, 
dificuldades, direitos do passageiro, 
informação sobre seguros. 
AJUDA
O Travel Help está disponível 24 horas, 
facilitando toda a informação ou ajuda 
que necessite em cada momento. 
ACOMPANHAMENTO 
O Travel Help ofecece a informação 
que necessita, nunca se sentirá 
desacompanhado. Se ocorrer algum 
problema no aeroporto, ligações, 
transfer ou alojamento... 

Se necessitar de alguma informação no 
destino: 

Telefone Travelhelp:  
+34 910 830 628

  COVID-19
Consulte aquí o protocolo Covid ou no 
site em www.catai.pt

   CATAI GARANTE o preço 
de todas as viagens incluídas neste 
catálogo, perante qualquer flutuação 
cambial, para partidas até 31 outubro 
2021.
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EUROPA
Islândia, Rússia, Grecia, Malta e Chipre.

ISLÂNDIA

RÚSSIA

• São Petersburgo

 Moscovo H

ESPANHA

 HReiquiavique

CRECIA

MALTA
CHIPRE

HAtenas

DOCUMENTAÇÃO
Informação válida para cidadãos de 
nacionalidade portuguesa. Outras 
nacionalidades consultar. O cartão 
de cidadão com validade mínima de 
3 meses. O passaporte com validade 
mínima de 6 meses, relativamente à 
data de regresso da viagem.

VACINAS
Não há vacinas obrigatórias para 
viajantes provenientes da União 
Europeia.

VISTOS
• Rússia. Obtido na Embaixada 
de Lisboa com antecedência à data 
de partida. Obrigatório passaporte 
original com validade mínima de 
6 meses e 1 foto, 30 dias antes da 
partida. Preço: a partir 150 €.

QUARTOS
Na maioria dos países não há uma 
classificação hoteleira oficial e a existente 
não é equiparável à portuguesa. Pela 
própria cultura e tradição, nos hotéis prima 
a praticidade e a funcionalidade para 
além de qualquer tipo de luxo. Os hotéis 
são sempre corretos e limpos porém os 
quartos não costumam ser muito grandes 
pelo que não recomendamos usá-los como 
triplos ou quádruplos. Pouquíssimos hotéis 
dispõem de ar-condicionado. Em muitos 
hotéis de todo o mundo, e na maioria 
dos da Escandinávia, há poucas camas de 
casal. Salvo que se indique o contrário não 
há cama de casal confirmada. O facto de 
viajar como recém-casados não implica 
que este serviço seja garantido ainda que o 
solicitemos aos hotéis.

LOJAS
No tempo livre recomendamos visitar as 
lojas nas quais destacam o artesanato local 
na maioria dos países. Na Rússia destaca-
se a matriosca e o âmbar; e na Islândia as 
prendas de lã e os vidros.

GORJETAS
Em toda a Europa não existe o costume de 
dar gorjeta.

Vistos e gorjetas não incluídos.



Dia 1 Portugal/Atenas
Partida em voo (opcional) com 
destino a Atenas. Chegada, receção 
e transfer ao hotel. Em função do 
voo de chegada, tempo livre para 
um primeiro contato com esta 
fascinante cidade. Alojamento.

Dia 2 Atenas
Pequeno-almoço. Apresentação 
no ponto de encontro para início 
da visita de cidade. Observamos 
o grande contraste entre a 
capital da Grécia Clássica e a 
cidade cosmopolita. Na Acrópole 
admiramos o templo de Atenea 
Nike, os propileus e a bela 
geometria do Panteão. Visita do 
Arco de Adriano, o Parlamento com 
o Túmulo do Soldado Desconhecido 
e a cidade moderna de Atenas, a 
cidade idolatrada dos Deuses. Tarde 
livre.

Dia 3 Atenas/Epidauros/Micenas/
Olímpia
Meia pensão. Apresentação no 

ponto de encontro para sairmos em 
direção ao Canal de Corinto, onde 
faremos a nossa primeira paragem. 
Visitamos o famoso Teatro de 
Epidauro, conhecido mundialmente 
pela sua acústica. Passando pela 
cidade de Nauplia chegamos a 
Micenas, onde poderemos conhecer 
a Acrópole pré-histórica, com a 
porta dos Leões e o túmulo de 
Agamenon. Visita ao Museu de 
Micenas. Pela tarde, atravessando 
o Peloponeso central, chegamos a 
Olímpia. Jantar no hotel.

Dia 4 Olímpia/Delfos
Meia pensão. Em Olímpia 
conheceremos as instalações do 
antigo Estádio Olímpico, onde 
se realizaram os primeiros Jogos 
Olímpicos. Olímpia era o santuário 
mais importante dos gregos 
antigos, lugar de culto a Zeus, o 
primeiro entre os deuses, onde 
em sua honra foram realizados os 
Jogos Olímpicos. A importância 
destes jogos é evidente dada a 

multitudinária participação das 
cidades gregas, que mantinham 
uma trégua enquanto durava a 
celebração e pelo fato de que a 
Olimpíada, ou seja, o período de 
quatro anos compreendido entre 
a celebração de dois jogos, foi 
reconhecido como o único sistema 
cronológico aceito para toda a 
Grécia. Visita ao Museu de Olímpia. 
Pela tarde, passando pela nova 
ponte suspensa, a maior do mundo, 
chegamos a Delfos. Jantar no 
hotel.

Dia 5 Delfos/Meteora
Meia pensão. Em Delfos, cidade 
conhecida como o centro do mundo, 
visitaremos o museu local, com 
a sua famosa estátua " Auriga de 
Bronze" e o parque arqueológico. 
Saída para Atenas, passando pela 
localidade de Arahova, a leste de 
Delfos, a 960 metros acima do 
nível do mar. Durante os meses de 
inverno o turismo aflui devido à 
aproximação da estação de esqui 

de Parnaso. A localidade é famosa 
pela sua indústria de tecidos e 
artesanato. De regresso, passamos 
pelos arredores de Levadia e Tebas. 
Saída para Kalambaka, conhecida 
durante o período Bizantino pelo 
nome de Stagoi, é uma pequena 
cidade cuja paragem é obrigatória. 
Jantar no hotel.

Dia 6 Meteora/Atenas
Pequeno-almoço. Visita de 
dois dos Mosteiros de Metéora. 
Os meteoros são um conjunto 
de penhascos rochosos, altos e 
de difícil acesso, localizados no 
centro do vale de Tessália que 
se formaram através de vários 
processos geológicos. Trata-se de 
um fenómeno geológico único que 
resulta numa paisagem inigualável 
que harmoniza completamente 
com os inumeráveis mosteiros 
construídos nos cumes das rochas. 
Estes rochedos possuem formas 
verdadeiramente peculiares, 
despertaram a atenção dos monges 

ascetas em meados do séc.XI. 
Um século mais tarde os ascetas 
organizaram-se no convento de 
Stagoi e chamaram-no Panayia 
Daupani. A partir do séc. XIV 
começaram a fundar os primeiros 
mosteiros da zona. Saída para 
Atenas, passando pelas Termópilas, 
onde se encontra a estátua do rei 
espartano Leónidas.

Dia 7 Atenas
Pequeno-almoço. Dia livre em 
Atenas com a possibilidade de 
efetuar excursões opcionais, como 
por exemplo um magnífico cruzeiro 
pelas Ilhas Salónicas (Aegina, Poros 
e Hydra).

Dia 8 Atenas/Portugal
Pequeno-almoço. Em função 
do voo de regresso, tempo livre 
para visitas ou ir às compras de 
última hora. Transfer ao aeroporto 
para regressar a Portugal em voo 
(opcional). Chegada.

Grécia Completa
GRÉCIA  ATENAS · EPIDAUROS · MICENAS · OLÍMPIA · DELFOS · METEORA  
CIRCUITO REGULAR COM GUIA EM ESPANHOL   

Nossos serviços
Voo de linha regular (opcional), 
classe turista (reservas em classes 
especiais). Alojamento, pequeno-
almoço. 3 jantares (bebidas não 
incluídas). Transfers de chegada e 
partida aeroporto-hotel-aeroporto. 
Visita da cidade de Atenas em 
regular. Circuito regular Argólida-
Olímpia-Delfos com guia em 
espanhol. Visitas especificadas. 
Seguro de viagem.

Partidas
Segunda-feira e domingos 
(1 jun-31 out).
Notas de partida:
Aegean: Lisboa.

Importante saber
Preço desde baseado em voos 
da Aegean, classe J, para viajar 
entre Junho e Outubro, em hotéis 
categoria C.
Taxas aéreas incluídas. A3: € 60
A ordem das noites em Atenas 
poderá sofrer modificações em 
função do dia de partida. Na opção 
5*, os hotéis durante o circuito 
(Olímpia, Delfos e Meteora) são 4*. 
Alguns municípios poderão aplicar 
uma taxa de estadia (City Tax) que 
deve ser paga diretamente no 
destino. Consultar suplemento no 
caso de viajar um só passageiro.

Hotéis 

Cat. C Cat. B Cat. A
Atenas. 4 noites Jason Inn/3★ Fresh/4★ NJV Athens Plaza/5★

Olímpia. 1 noite Neda/3★ Arty Grand - Amalia/4★ Arty Grand - Amalia/4★

Delfos. 1 noite Hermes/3★ Amalia - Nafsika Palace/4★ Amalia - Nafsika Palace/4★

Metéora. 1 noite Orfeas/3★ Amalia - Grand Meteora/4★ Amalia - Grand Meteora/4★

Hotéis previstos ou de categoria similar. 

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 

6

Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

8 DIAS DESDE

€1.110

€1.445
VOOS, TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

SEM VOOS



Dia 1 Portugal/Malta
Partida em voo (opcional) com 
destino a Malta. Chegada, receção 
e transfer ao hotel. Em função do 
horário de chegada, tempo livre 
para o primeiro contato com a ilha. 
Alojamento.

Dia 2 Malta/Valeta/Malta
Pequeno-almoço. Apresentação 
no ponto de encontro e início da 
excursão de meio dia à capital da 
ilha caminhando pelas vibrantes 
ruas de Valeta, o que lhe permitirá 
descobrir o encanto e a beleza 
desta cidade fortificada construída 
pelos Cavaleiros de São João em 
1566. A Ordem dos Cavaleiros 
reinou nas ilhas durante 268 anos, 
deixando um legado cultural 
único do qual Valeta é o principal 
exemplo.  Visitamos primeiramente 
os Jardins de Barracca Superior 
de onde admiramos a panorâmica 
do Grande Porto. Seguimos para 
a Co-Catedral de São João e o 
Oratório que contém as pinturas de 
Caravaggio, os tapetes flamengos e 
o museu da igreja. Esta co-catedral 
possui o chão de mármore mais 
excepcional que há no mundo. 

Descendo pela rua República 
passamos em frente ao Palácio 
dos Grandes Mestres e a praça São 
Jorge, recentemente restaurada, 
antes de concluir com o espetáculo 
audiovisual “Malta Experience”, 
no qual conheceremos um pouco 
mais da história de Malta através 
dos séculos e que aqui poderemos 
reviver.

Dia 3 Malta/Mdina/Malta
Meia pensão. Apresentação 
no ponto de encontro para uma 
excursão de dia completo para a 
parte central de Malta, dominada 
pela fortaleza medieval de Mdina, 
a antiga capital de Malta. As 
suas estreitas ruas, que datam 
da época medieval, levam-nos 
aos imponentes bastiões que 
comandam magníficas vistas 
para a ilha. Caminhando pelas 
suas ruas descobrimos diferentes 
estilos arquitetónicos nos seus 
edifícios, como o século normando 
e o barroco, todos de grande 
importância. O tempo não passa 
na “Cidade Silenciosa”, a qual é 
um paraíso para os produtores de 
cinema. Saindo de Mdina pela Porta 

Grega, paragem para visitar as 
catacumbas cristãs em Rabat, antes 
de nos dirigirmos para as falésias de 
Dingli. Almoço num restaurante 
e visita dos Jardins de Santo 
António, situados perto do Palácio 
Presidencial, o qual podemos 
admirar desde fora. Teremos a 
oportunidade de visitar o centro de 
artesanato de Ta Qali e para concluir 
e permitam-nos surpreendê-los 
com a igreja de Mosta, com uma das 
maiores cúpulas da Europa.

Dia 4 Malta
Pequeno-almoço. Dia livre no qual 
sugerimos visitar por sua conta a 
aldeia de Popeye ou o Hipogeu.

Dia 5 Malta/Gozo/Malta
Meia pensão. Apresentação 
no ponto de encontro para uma 
excursão de dia completo para a 
ilha de Gozo. Depois de uma curta 
travessia de 20 minutos atracamos 
no porto de Mgarr, o qual dá esse 
toque único a Gozo. O guia irá 
levá-lo pelos templos megalíticos 
de Ggantija, os edifícios deste 
tipo mais antigos que existem no 
mundo. Dizem que são mais antigos 
do que as pirâmides do Egito. Em 

seguida, visitaremos a Cidadela em 
Victoria e a enseada de Xlendi. Gozo 
é conhecida pelo seu artesanato 
feito à mão, especialmente pelas 
suas rendas. Os que visitam esta 
ilha não deixam de se impressionar 
com a sua verdejante campina, a 
sua serenidade e a grande diferença 
que existe com a maior ilha, 
Malta. Almoço num restaurante. 
Regresso a Malta.

Dia 6 Malta/Hagar Qim/
Marsaxlokk/Malta
Meia pensão. Apresentação no 
ponto de encontro para começar 
com a visita de dia completo a 
uma das pedreiras mais antigas de 
Malta, que foram transformadas 
em atração tanto para turistas 
como para residentes, relatando 
vivamente uma das indústrias 
primárias na ilha: o uso da pedra 
calcária para a construção. Um 
ofício que remonta milhares de 
anos. A magia da Antiguidade de 
Malta poderá ser conhecida em 
Hagar Qim, o sítio pré-histórico 
principal nesta ilha, com vistas 
insuperáveis da grande extensão 
do mar Mediterrâneo e da ilhota de 

Filfla. Daqui seguimos para Wied 
iz-Zurrieq, onde se poderá fazer 
um passeio de barco pela Gruta 
Azul, conhecida pelas suas águas 
cristalinas (o preço deste passeio de 
barco não está incluído, já que fica 
sujeito às condições climatéricas). 
Depois do almoço num restaurante 
passamos pelos vinhedos 
aproximando-nos até ao pitoresco 
porto piscatório de Marsaxlokk. 
Aqui teremos tempo de caminhar 
pelo mercado típico ao longo do 
passeio marítimo. Para concluir 
visitaremos a gruta pré-histórica de 
Ghar Dalam, onde os arqueólogos 
descobriram provas suficientes 
que indicam que Malta alguma 
vez formou parte do continente 
Europeu.

Dia 7 Malta
Pequeno-almoço. Dia livre à sua 
disposição.

Dia 8 Malta/Portugal
Pequeno-almoço. Em função 
do horário do voo, tempo livre 
para visitas ou ir às compras de 
última hora. Transfer ao aeroporto 
para regressar a Portugal em voo 
(opcional). Chegada.

Malta Espetacular
MALTA VALETA · MDINA · GOZO · HAGAR QIM · MARSAXLOKK 
PROGRAMA INDIVIDUAL · AVIÃO (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSÕES

Nossos serviços
Voo de linha regular (opcional), 
classe turista (reservas em classes 
especiais). Alojamento na categoria 
seleccionada (quarto standard), 
pequeno-almoço e 3 almoços 
(bebidas não incluídas). Visitas 
regulares especificadas com guia 
em espanhol. Seguro de viagem.

Partidas
Sábados, domingos e quarta-feira 
(1 jun-31 out).
Notas de partida:
Air Malta: Lisboa.

Importante saber
Preço desde baseado em voos da 
Air Malta, classe R para viajar en 
Junh, em hotéis categoria C.
Taxas aéreas incluídas. KM: € 50
Para o início das excursões, os 
clientes devem apresentar-se no 
ponto de encontro à hora indicada 
na documentação de viagem. Em 
função do dia de partida, a ordem 
e operacionalidade das excursões 
poderão sofrer alterações. O 
itinerário publicado está baseado 
nas saídas ao domingo. Consultar 
suplemento em caso de viajar só um 
passageiro.

Hotéis 

Cat. C Cat. B Cat. A
Malta. 7 noites Alexandra/3★ Cavalieri/4★ G.H.Excelsior/5★

Hotéis previstos ou de categoria similar. 

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 

7

Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

8 DIAS DESDE

€615

€810
VOOS, TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

SEM VOOS

https://www.catai.pt/viajes/pt-europa-malta-espectacular.html/14452/travelpricer


Dia 1 Portugal/Lárnaca
Partida em voo (opcional) com 
destino a Lárnaca. Chegada, 
receção e transfer ao hotel. 
Alojamento.

Dia 2 Lárnaca/Curium/Limassol/
Lárnaca
Pequeno-almoço. Partida para 
Curium, onde visitaremos a Casa 
de Eustólio com as suas magníficas 
coleções de mosaicos, o Teatro 
Grego do séc. II a.C, o Ágora e as 
suas ricas termas, o Ninfeu com 
o seu belo complexo de fontes, 
a grandiosa Basílica Paleocristã 
e o batistério. Seguimos a nossa 
rota até ao Santuário de Apolo 
Hylates. Continuação através das 
plantações de cítricos Phassouri 
para chegarmos ao centro histórico 
de Limassol, onde teremos tempo 

livre. Pela tarde, regresso à Lárnaca 
para visitar a Igreja e a Tumba de 
São Lázaro. Por último, viajaremos 
à aldeia de Kiti para visitar a igreja 
Angeloktistos. Regresso pela tarde 
ao hotel.

Dia 3 Lárnaca/Paphos/Lárnaca
Pequeno-almoço. Partida para 
“Petra Tou Romiou”, lugar onde, 
segundo a mitologia grega, nasceu 
a deusa Afrodite. Continuação para 
Kato- Paphos e visita das Tumbas 
dos Reis e do Parque Arqueológico 
onde estão os mosaicos romanos 
das casas de Dionísio, Aion e 
Teseu. Pela tarde, visita a coluna do 
Apóstolo Paulo e a Igreja Bizantina 
na aldeia de Yeros Kipos. Regresso 
ao hotel.

Dia 4 Lárnaca/Nicósia/Lárnaca
Pequeno-almoço. Partida para 

Nicósia, a capital da ilha, cujo 
centro histórico encontra-se 
encerrado por poderosas muralhas 
venezianas de quase 5 km de 
longitude. Visitaremos o Museu 
Arqueológico, o Palácio Arcebispal 
onde se encontra a Catedral de São 
João Teólogo e teremos tempo livre 
para percorrer a cidade ou cruzar 
o check point da rua Ledra para 
visitar a zona ocupada da cidade, 
onde se encontram o Buyuk Han e a 
Catedral de Santa Sophia. Regresso 
ao hotel.

Dia 5 Lárnaca/Troodos/Lárnaca
Pequeno-almoço. Saída para o 
centro da ilha para chegar à aldeia 
de Peristerona onde se encontra 
a Igreja de São Barnabé e São 
Hilarion, levantada no séc. X, 
exemplo de arquitetura bizantina. 

Continuaremos a viagem para a 
aldeia de Nikitari, percorrendo 
pelo caminho pequenas aldeias e 
belas paisagens naturais cobertas 
de pinheiros e cedros. Continuação 
até à aldeia de Laghoudera para 
visitar a igreja Panagia tou Araka, 
do séc. XII e declarada Património 
da Humanidade. Na aldeia de 
Pelendri encontra-se um dos 
lagares de vinho mais importantes 
da ilha, onde efetuaremos uma 
prova. Continuação da viagem 
para a aldeia de Omodos. Tempo 
livre e visita ao Mosteiro da Santa 
Cruz e ao Lagar Medieval do vinho. 
Regresso ao hotel.

Dia 6 Lárnaca
Pequeno-almoço. Dia livre para 
atividades pessoais ou excursão 
opcional à venda no destino 

(unicamente opera aos sábados) a 
Famagusta, Salamis, São Barnabé 
e Kyrenia.

Dia 7 Lárnaca
Pequeno-almoço. Dia livre à sua 
disposição ou para desfrutar das 
magníficas praias da ilha.

Dia 8 Lárnaca/Portugal
Pequeno-almoço. Em função 
do horário do voo, tempo livre 
para visitas ou ir às compras de 
última hora. Transfer ao aeroporto 
para regressar a Portugal em voo 
(opcional). Chegada.

Chipre Espetacular  
CHIPRE LARNACA · LIMASSOL · CURIUM · PAPHOS · NICÓSIA · TROODOS   
PROGRAMA INDIVIDUAL · AVIÃO (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSÕES   

Nossos serviços
Voo de linha regular (opcional), 
classe turista (reservas em 
classes especiais). Alojamento e 
pequeno-almoço. Visitas regulares 
especificadas. Seguro de viagem.

Partidas
Sábados, domingos e segundas (19 
jun-4 set; 25 set-9 oct; 23-30 out).
Notas de partida:
Aegean: Lisboa.

Importante saber
Preço desde baseado em voos da 
Aegean, classe J, para viajar entre 
Junho, em hotéis categoria C.
Taxas aéreas incluídas. A3: € 110
Em função do dia de partida, 
a ordem das excursões pode 
sofrer modificações. O itinerário 
publicado está baseado em 
partidas à segunda-feira. Consultar 
suplemento no caso de viajar só um 
passageiro.

Hotéis 

Cat. D Cat. C Cat. B Cat. A
Lárnaca. 7 noites Amorgos/3★ Lordos/4★ Palm Beach/4★Sup. Golden Bay//5★

Hotéis previstos ou de categoria similar. 

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 
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Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

8 DIAS DESDE

€830

€1.260
VOOS, TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

SEM VOOS

https://www.catai.pt/viajes/chipre-espetacular.html/13269/travelpricer


Dia 1 Portugal/Frankfurt
Partida em voo (opcional) com 
destino a Frankfurt. Chegada, 
receção e transfer ao hotel. 
Alojamento.

Dia 2 Frankfurt/Heidelberg/ 
Estrasburgo
Pequeno-almoço. Partida para 
Heidelberg para visitar seu 
famoso castelo. Seguimos para 
Estrasburgo, a capital da Alsácia, e 
visitamos a cidade. 

Dia 3 Estrasburgo/Colmar/ 
Friburgo 
Pequeno-almoço. Partida para 
Colmar para visitar esta típica 
cidade da Alsácia, famosa pelos 

seus vinhos. O rio Rin forma uma 
fronteira natural entre Alemanha e 
França. Depois de atravessar o rio, 
chegamos a Friburgo.

Dia 4 Friburgo/Vogtsbauernhof/ 
Cascatas De Triberg/Villingen- 
Schwenningen
Pequeno-almoço. Depois de 
uma breve visita à maior cidade 
da região, entramos  na Floresta 
Negra. Visita ao fascinante museu 
ao ar livre "Vogtsbauernhof", 
e conheça a história e a cultura 
da Floresta Negra. Paragem em 
Triberg, onde estão algumas das 
mais altas cascatas na Alemanha. 

De seguida, continuamos até 
Villingen-Schwenningen. 

Dia 5 Villingen-Schwenningen/ 
Titisee/Villingen-Schwenningen
Pequeno-almoço. Visita de uma 
pequena fazenda tradicional 
onde vamos experimentar os 
queijos. Breve paragem no Lago 
Titi e continuação junto ao lago 
Schluchsee, seguido de visita a uma 
cervejaria Rothaus. Rothaus, feito 
na selva Negra, é a cerveja mais 
tradicional da região. Seguimos 
com a visita a St.Blasien, pequena 
cidade que tem um mosteiro com 
uma cúpula impressionante.

Dia 6 Villingen-Schwenningen/ 
Castelo Hohenzollern/Baden 
Baden
Pequeno-almoço. Partida para o 
Castelo de Hohenzollern, ainda em 
funcionamento como se o tempo 
não tivesse passado. Localizada no 
topo da montanha Hohenzollern 
oferece uma vista quase tão 
espetacular quanto o próprio 
desenho de fortaleza. Continuação 
através da rota da floresta Negra, 
um dos roteiros mais bonitos da 
Alemanha. De tarde chegaremos a 
Baden Baden, onde temos tempo 
livre para aproveitar os banhos nas 
fontes termais na cidade ou tentar a 
sorte no casino.

Dia 7 Baden Baden/Stuttgart/ 
Frankfurt/Portugal
Pequeno-almoço. Stuttgart não é 
só uma das cidades mais verdes da 
Alemanha como também possui 
um lindo centro histórico, e é sede 
das famosas marcas Mercedes 
e Porsche. Depois de uma visita 
panorâmica, visita ao museu da 
Mercedes Benz e continuação para 
o aeroporto de Frankfurt. Chegada 
pelas 17 - 18 horas. Voo (opcional) 
de regresso a Portugal. Chegada.

Selva Negra e Alsácia 
ALEMANHA · FRANÇA  FRANKFURT · ESTRASBURGO · FRIBURGO · VILLINGEN-SCHWENNINGEN · BADEN BADEN 
CIRCUITO REGULAR COM GUIA EM PORTUGUÊS/ESPANHOL · VISITA DE UMA CERVEJARIA, DE UMA QUINTA E DO FAMOSO 
CASTELO DE HOHENZOLLERN     

Nossos serviços
Voo de linha regular (opcional), 
classe turista (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. Visitas em circuito regular 
com guia em Espanhol/Portugues. 
Visitas especificadas. Seguro de 
viagem.

Importante saber
Preço desde baseado em voos da 
Lufthansa, classe T, para viajar entre 
Junho e Outubro. 
Taxas aéreas incluídas. LH: € 110 
Em função do dia de partida, a 
ordem do itinerário pode sofrer 
modificações mas o conteúdo do 
programa de visitas será sempre 
respeitado. Durante congressos 
e eventos especiais reservamo-
nos ao direito de oferecer hotéis 
alternativos nas cidades indicadas, 
ou nos arredores.

Partidas
Julho: 2.
Agosto: 6.
Setembro: 3.
Outubro: 15.      
Notas de partida:
Lufthansa: Lisboa.

Hotéis 
Frankfurt. 1 noite Movenpick Frankfurt City /4★

Estrasburgo. 1 noite Novotel Centre Halles/4★

Friburgo. 1 noite Novotel am Konzerthaus/4★

Villingen-Schwenningen. 
2 noites

Dormero/4★

Baden Baden. 1 noite Heliopark zum Hirch/4★

Hotéis previstos ou de categoria similar. 

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 

9

Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

7 DIAS DESDE

€1.320

€1.620
VOOS, TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

SEM VOOS

https://www.catai.pt/viajes/floresta-negra-alsacia.html/20050/travelpricer


Dia 1 Portugal/Frankfurt
Partida em voo (opcional) com 
destino a Frankfurt. Chegada, 
receção e transfer ao hotel. 
Alojamento.

Dia 2 Frankfurt/Rudesheim/St. 
Goar/Colónia
Pequeno-almoço. Partida para 
Rüdesheim. Pequeno passeio 
pela cidade velha da cidade. A 
seguir faremos um cruzeiro pelo 
vale Loreley, no rio Reno. Depois 
de desembarcar em São Goar, 
continuamos o passeio na direção 
da cidade de Colónia. Visita da 
cidade.

Dia 3 Colónia/Hamburgo
Pequeno-almoço. Partida para 

Hamburgo. Na chegada realizamos 
uma visita vista panorâmica da 
cidade, que deve a sua fama 
mundial à elegância das antigas 
avenidas, do porto, o segundo 
maior da Europa e ao famoso bairro 
de St. Pauli.

Dia 4 Hamburgo/Berlim
Pequeno-almoço. Manhã livre 
em Hamburgo. À tarde saída para 
Berlim. Aproveite esta cosmopolita 
cidade. Não tem um verdadeiro 
centro histórico, mas fascina com 
uma infinidade de monumentos e 
atrações em todos os lugares que 
refletem a longa história da capital 
Alemã.

Dia 5 Berlim
Pequeno-almoço. De manhã 
vamos fazer uma visita através 
desta cidade magnífica, durante 
a qual, e já no século XX a sua 
história fascinante torna-se quase 
palpável: a capital da República de 
Weimar e o Terceiro Reich que a 
dividiram em duas partes por um 
muro durante vários anos. Subida à 
espetacular torre de televisão, o que 
permitirá desfrutar de uma vista 
panorâmica sobre toda a cidade.
Mais tarde visitaremos os lugares 
mais históricos como a avenida 
"Unter den Linden", o Portão de 
Brandemburgo e o Memorial do 
Holocausto. Tempo livre para 
descobrir por sua conta a parte 

da cidade mais moderna como 
o Parlamento Alemão e a Praça 
Potsdam. 

Dia 6 Berlim/Potsdam/Erfut
Pequeno-almoço. Continuação 
de viagem para Potsdam, cidade 
dos reis da Prússia, onde iremos 
visitar o parque e o palácio 
Sanssouci (UNESCO). No total, 
existem 15 palácios na cidade e 
bairros muito diferentes, desde 
um bairro holandês com casas de 
tijolos vermelhos até Alexandrowka, 
uma ex-colónia russa. Durante 
o caminho para Erfurt faremos 
uma breve paragem na cidade 
de Halle para visitar a fábrica de 
chocolate Halloren. Continuação 

para Erfurt, conhecida como a 
“Roma da Turíngia” pela beleza 
arquitectónica.

Dia 7 Erfurt/Frankfurt/Portugal
Pequeno-almoço. Passeio 
pela cidade onde vai conhecer 
o mosteiro Agostinho e a ponte 
Krämerbrücke, a ponte construída e 
habitada (com 32 casas) mais longa 
na Europa. Transfer de comboio 
para o aeroporto de Frankfurt 
sem guia acompanhante (chegada 
cerca das 17h00 às 18h00). Voo 
de regresso a Portugal (opcional). 
Chegada.

Encantos do Norte da Alemanha
ALEMANHA FRANKFURT · COLÓNIA · HAMBURGO · BERLIM · POTSDAM · ERFURT  
CIRCUITO REGULAR COM GUIA EM PORTUGUÊS/ESPANHOL · PASSEIO DE BARCO PELO RENO

Nossos serviços
Voo de linha regular (opcional), 
classe turista (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço.Visitas em circuito regular 
com guia em Espanhol/Portugues. 
Visitas especificadas. Seguro de 
viagem.

Importante saber
Preço desde baseado em voos da 
Lufthansa, classe T, para viajar entre 
Junho e Outubro.
Taxas aéreas incluídas. LH:  € 110.
 O programa poderá também ser 
realizado em sentido inverso. A 
ordem do itinerário pode sofrer 
modificações em função do dia 
de partida, mas o conteúdo do 
programa de visitas será sempre 
respeitado. Durante congressos 
e eventos especiais reservamo-
nos ao direito de oferecer hotéis 
alternativos nas cidades indicadas, 
ou nos arredores.

Partidas
Julho: 19.
Agosto: 16.
Setembro: 13.
Outubro: 4.
Notas de partida:
Lufthansa: Lisboa

Hotéis
Frankfurt. 1 noite Movenpick Frankfurt City /4★

Colónia. 1 noite Novotel Koln City/4★

Hamburgo. 1 noite Arcotel Rubin/4★

Berlim. 2 noites Hollywood Media/4★

Erfurt. 1 noite Radisson Blu/4★

Hotéis previstos ou de categoria similar. 

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 
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Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

7 DIAS DESDE

€1.265

€1.565
VOOS, TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

SEM VOOS

https://www.catai.pt/viajes/promocoe-encantos-norte-da-alemanha.html/14141/travelpricer


Dia 1 Portugal/Munique
Partida em voo (opcional) com 
destino a Munique. Chegada, 
receção e transfer ao hotel. 
Alojamento.

Dia 2 Munique/Chiemsee/
Berchtesgaden/Salzburgo
Pequeno-almoço. Partida 
em direção a Salzburg. 
Paragem durante o trajeto 
em Berchtesgaden, um lugar 
romântico na montanha. Pela tarde 
seguimos até Salzburg, berço de 
compositor Wolfgang Amadeus 
Mozart. Caminhada pela cidade 
para admirar os jardins Mirabell 
e desfrutar de uma bela vista da 
Fortaleza de Salzburgo, Catedral e 
do Getreidegasse.

Dia 3 Salzburgo/Distrito de los 
Lagos/Wolfgangsee/Hallstatt/ 
Linz
Pequeno-almoço. Partida para 
Linz. Paragem no belo distrito dos 
lagos de Salzburg. Chegada ao 
Lago Wolfgangsee, onde a mãe 
de Mozart nasceu. Embarque num 
agradável cruzeiro através do lago 
até St. Wolfgang. Continuação da 
viagem e paragem em Hallstatt, 
conhecido como a pérola de 
Salzkammergut pelas casas 
agarradas às montanhas e sua vista 
espetacular em uma paisagem 
excepcional entre o lago e as 
montanhas. Continuação da viagem 
para Linz, uma cidade pitoresca nas 
margens do rio Danúbio. 

Dia 4 Linz/Melk/Krems/Viena
Pequeno-almoço. Saída em 
direção a Viena. Paragem em Melk 
para visita à Abadia Beneditina, 
o monumento Barroco mais 
representativo da Áustria. Melk 
é conhecido como "o Wachau 
Gate ”, onde vamos embarcar 
em um inesquecível passeio de 
barco através de uma das mais 
pitorescas regiões do rio Danúbio. 
Após desembarque em Krems, 
continuamos a viagem para Viena.

Dia 5 Viena
Pequeno-almoço. Viena é a maior 
cidade ao longo do Danúbio e 
mundialmente conhecida pelas 
suas belas artes. Ótimos músicos 
como Mozart e Strauss viveram 

aqui e pintores como Klimt e 
Hundertwasser deixaram as suas 
pegadas nesta cidade. Em 2019, 
Viena ganhou o título da cidade 
com a melhor qualidade de vida, 
que se reflete na sua população 
que desfruta da elegância da 
metrópole, enquanto comem uma 
deliciosa Sachertorte em um dos 
muitos cafés ou bebem uma bebida 
nos "Heurige", o bares tradicionais 
que vão deliciar seu paladar com 
os vinhos da região. Passeio 
panorâmico pela cidade que tem 
muitas atrações arquitetónicas: 
admire a Ópera, situada junto ao 
prestigioso Palácio de Hofburg, a 
Escola Espanhola de Equitação, o 
Parlamento, a Câmara Municipal 

e o Palácio de Schönbrunn, a 
antiga residência verão da família 
imperial de Áustria. Tarde livre para 
descobrir mais desta cidade.

Dia 6 Viena/Portugal
Pequeno-almoço. Em função 
do horário do voo, tempo livre 
para visitas ou ir às compras de 
última hora. Transfer ao aeroporto 
para regressar a Portugal em voo 
(opcional). Chegada.

Áustria Esplêndida 
ALEMANHA · ÁUSTRIA  MUNIQUE · BERCHTESGADEN · SALZBURGO · MELK · KREMS · VIENA 
CIRCUITO REGULAR COM GUIA EM PORTUGUÊS/ESPANHOL · 2 PASSEIOS DE BARCO   

Nossos serviços
Voo de linha regular (opcional), 
classe turista (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. Visitas em circuito regular 
com guia em Espanhol/Portugues. 
Visitas especificadas. Seguro de 
viagem.

Importante saber
Preço desde baseado  em voos da 
TAP, classe O, para viajar entre Julho 
e Outubro.
Taxas aéreas incluídas. TP: € 100.
 Em função do dia de partida, a 
ordem do itinerário pode sofrer 
modificações mas o conteúdo do 
programa de visitas será sempre 
respeitado. Durante congressos 
e eventos especiais reservamo-
nos ao direito de oferecer hotéis 
alternativos nas cidades indicadas, 
ou nos arredores.

Partidas
Julho: 9.
Agosto: 13.
Setembro: 10.
Outubro: 22.      
Notas de partida: 
TAP: Lisboa.

Hotéis
Munique  . 1 noite Holiday Inn Múnich City Center /4★

Salzburgo. 1 noite Arcotel Castellani/4★

Linz. 1 noite Arcotel Nike/4★

Viena. 2 noites Arcotel Wimberger/4★

Hotéis previstos ou de categoria similar. 

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 
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Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

6 DIAS DESDE

€1.075

€1.215
VOOS, TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

SEM VOOS

https://www.catai.pt/viajes/austria-esplendida-pt.html/20051/travelpricer


Dia 1 Portugal/Praga
Partida em voo (opcional) com 
destino a Praga. Chegada, receção e 
transfer ao hotel. Alojamento.

Dia 2 Praga
Pequeno-almoço. Visita 
panorâmica a pé com guia em 
espanhol. Vamos percorrer as ruas 
principais e monumentos históricos 
e arquitetura da cidade velha, 
Stare Mesto. A visita culminará na 
praça da cidade velha. Pela tarde, 
transfere para o Castelo de Praga a 
fim de caminhar em seus pátios e 
visitar a magistral Catedral de São 
Vito, a Callejuela del Oro e o Palácio 
Real. Jantar na famosa cervejaria U 
Fleku. Regresso ao hotel por conta 
do cliente.

Dia 3 Praga/Ceske Budejovice/
Cesky Krumlov
Pequeno-almoço. Partida para 
Český Krumlov. Durante o trajeto 
passamos por České Budějovice, 
famosa por sua cerveja Budvar. 

Český Krumlov é entre as cidades 
históricas da república checa 
a mais bonita e visitada. As 
primeiras menções desta cidade 
datam de meados do século 13. 
No ano de 1302 o Rožmberk 
legou para Krumlov o castelo 
original, reconstruído em estilo 
renascentista. O atual complexo 
do palácio é, depois do Castelo de 
Praga, o mais extenso na República 
Checa. Sobre o castelo é preservado 
o único Teatro barroco que inclui os 
trajes de época originais, e a sala 
ilusória das máscaras de madeira 
pintada. Jantar em um restaurante.

Dia 4 Cesky Krumlov/Viena
Pequeno-almoço. Partida para a 
Áustria. Chegada a Viena e início 
da visita panorâmica com guia 
em espanhol. Percorrendo a Ring, 
a avenida mais representante 
de Viena, passaremos à frente 
da Ópera Estatal, o Parlamento, 
a Câmara Municipal, o Teatro 
Nacional e o monumento a Johann 

Strauss. No caminho para o Palácio 
Belvedere, antiga residência do 
príncipe Eugénio, podemos admirar 
a Igreja barroca de São Carlos de 
Borromeo, antes de seguirmos 
para o Parque de diversões onde 
encontramos a famosa roda 
gigante. Faremos uma pequena 
paragem, se o se o tempo permitir, 
na frente da casa Hundertwasser.

Dia 5 Viena
Pequeno-almoço. Dia livre na 
capital mais imperial da Europa 
Central descobrir seus palácios 
(como o de Schönbrunn), museus, 
parques ... Será oferecida a 
possibilidade de assistir a um 
concerto, ópera ou programa 
cultural de acordo com a oferta 
disponível. Recomendamos jantar 
no bairro pitoresco de Grinzing para 
degustar o famoso vinho verde.

Dia 6 Viena/Budapeste
Pequeno-almoço. Partida para a 
Hungria. Chegada em Budapeste 

e visita panorâmica de meio dia 
com guia local em espanhol. 
Começaremos a visita no lado 
de Pest, passeando através da 
majestosa avenida Andrassy, 
vamos passar pela ópera e agora 
na Heroes Square, faremos uma 
primeira parada. Passando pela 
Praça Deak chegamos na Basílica 
de San Esteban e do Parlamento de 
Budapeste. Cruzamos o Danúbio, 
e na parte de Buda iremos até 
o Bastião dos Pescadores, onde 
encontramos a Igreja de Matias e o 
bairro pitoresco do castelo.

Dia 7 Budapeste/Cracovia
Pequeno-almoço. Saída em 
direção à Polónia pela Eslováquia. 
Hoje vamos cruzar os Tatras 
(continuação dos Cárpatos) em 
um dia de meia montanha muito 
bonito por Zakopane. Possibilidade 
de visitar a casa e a cidade natal de 
João Paulo II em Wadowice ou o 
campo de Concentração Oswiecim, 
mais conhecido pelo nome alemão 

de "Auswichtz". Chegada a Cracóvia. 
Jantar no restaurante.

Dia 8 Cracóvia/Wroclaw/Praga
Pequeno-almoço. Visita 
panorâmica de Cracóvia com guia 
local em Espanhol. Para o povo 
Polaco, Cracóvia é muito especial, 
por ser a capital real, o lugar 
onde os reis Polacos foram foram 
coroados e enterrados. Foi a capital 
da Polônia na época das invasões 
suecas e hoje Cracóvia é a chave 
para a compreensão da Polónia e 
do seu lugar na Europa. Partida em 
direção a Praga.

Dia 9 Praga/Portugal
Pequeno-almoço. Em função 
do horário do voo, tempo livre 
para visitas ou ir às compras de 
última hora. Transfer ao aeroporto 
para regressar a Portugal em voo 
(opcional). Chegada.

Circuito do Império Austro-Húngaro
REPÚBLICA CHECA · ÁUSTRIA · HUNGRIA · POLÓNIA PRAGA · CESKY KRUMLOV · VIENA · BUDAPESTE · CRACÓVIA  
CIRCUITO REGULAR COM GUIA EM PORTUGUÊS/ESPANHOL 

Nossos serviços
Voo de linha regular (opcional), 
classe turista (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. 3 jantares (bebidas não 
incluídas). Visitas em circuito 
regular com guia em Espanhol/
Portugues. Visitas especificadas. 
Seguro de viagem.

Importante saber
Preço desde baseado  em voos da 
TAP, classe O, para viajar en Junho, 
entre 1 e 18 de agosto, setembro e  
Outubro.
Taxas aéreas incluídas. TP:  € 85.
 Em função do dia de partida, a 
ordem do itinerário pode sofrer 
modificações mas o conteúdo do 
programa de visitas será sempre 
respeitado. Durante congressos 
e eventos especiais reservamo-
nos ao direito de oferecer hotéis 
alternativos nas cidades indicadas, 
ou nos arredores.

Partidas
Junho: 27.
Julho: 11, 18, 25.
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29.
Setembro: 5, 12, 19, 26.
Outubro: 3, 10, 17. 
Notas de partida: 
TAP: Lisboa.

Hotéis
Praga. 3 noites Park Inn - Penta - Mama Shelter/4★
Cesky Krumlov. 1 noite Leonardo -

Clarion Congress (Ceske Budejovice)/4★

Viena. 2 noites Ananas - Leonardo - Jufa/4★
Budapest. 1 noite G.H.Di Verdi - Lions Garden - Leonardo/4★
Cracóvia. 1 noite Novotel Centrum - Puro/4★

Hotéis previstos ou de categoria similar. 

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 

12

Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

9 DIAS DESDE

€1.105

€1.340
VOOS, TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

SEM VOOS

https://www.catai.pt/viajes/circuito-do-imperio-austro-hungaro.html/20053/travelpricer


Dia 1 Portugal/Reiquiavique
Partida em voo para Keflavik 
(aeroporto de Reiquiavique situado 
a 49 km da capital). Levantamento 
do veículo de aluguer. Saída em 
direção ao hotel em Reiquiavique. 
Alojamento.

Dia 2 Reiquiavique/Borgarfjörður
Pequeno-almoço. Hoje poderá 
visitar os vales interiores, com a 
lagoa quente de Deildartunguhver e 
as cascatas Hraunfossar. Alojamento 
na área de Borgarfjordur.

Dia 3 Borgarfjörður/Husavik
Pequeno-almoço. Percorra a 

parte noroeste do país. Dedique o 
dia para visitar a capital do norte: 
Akureyri e a catarata de Goðafoss, 
“Catarata dos Deuses“. Na vizinha 
Husavik, poderá realizar uma 
excursão de barco para observar 
baleias. Alojamento em Husavik ou 
arredores.

Dia 4 Husavik/Lago Mývatn/Área 
de Egilsstadir
Pequeno-almoço. Hoje 
recomendamos a visita à cascata 
mais espetacular da Europa 
“Dettifoss” e Lago Mývatn, 
rodeado de vulcões e sulfataras. 

Alojamento na área de Egilsstadir 
(Fáskrúðsfjörður).

Dia 5 Área de Egilsstadir/Höfn
Pequeno-almoço. Atravesse a 
zona dos Fiordes do Oeste, entre 
aldeias piscatórias e imponentes 
montanhas. .

Dia 6 Höfn/Selfoss
Pequeno-almoço. Visite o Parque 
Nacional de Skaftafell onde destaca 
a Cascata Negra, para depois 
atravessar os campos de lava e 
areia preta debaixo do glaciar de 
Vatnajökull, o maior da Europa. 
Dirija depois até ao lago glacial 

de Jökulsárlón, de onde pode 
iniciar um cruzeiro entre icebergs. 
Continuação pela estrada do sul 
admirando cascatas e negras praias 
de lava. 

Dia 7 Selfoss/Reiquiavique
Pequeno-almoço. Passe o dia a 
visitar as maravilhas naturais da 
zona, onde destacam a catarata 
dourada “Gullfoss”, as fumarolas 
de vapor de água na famosa área 
de Geysir e o Parque Nacional de 
Thingvellir onde foi estabelecido 
o primeiro parlamento Europeu e 
ademais é visível a impressionante 

falha tectónica que separa o 
continente europeu do americano. 
Continuação para Reiquiavique.  

Dia 8 Reiquiavique/Portugal
Pequeno-almoço. No caminho para 
o aeroporto não esqueça de parar 
na “Lagoa Azul”, para desfrutar de 
um banho nas suas águas termais. 
Devolução do veículo de aluguer. 
Partida em voo de regresso a 
Portugal. Chegada.

Islândia em Liberdade
ISLÂNDIA REIQUIAVIQUE · BORGARFJÖRÐUR HUSAVIK · EGILSSTADIR · HÖFN · SELFOSS 
AUTO-FÉRIAS · 1.375 KM · AO REDOR DE TODA A ILHA EM 8 DIAS

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista 
(reservas em classes especiais). 
7 noites em hotéis Cat. standard 
3★ em quarto duplo (ou duplo 
com cama extra para triplo) com 
casa de banho privada e pequeno-
almoço buffet. 7 dias de veículo 
de aluguer selecionado incluindo 
quilometragem ilimitada, taxas, 
seguro de terceiros, roubo e colisão 
com franquia reduzida (SCDW) com 
recolha e devolução no aeroporto 
internacional de Keflavik. Seguro 
de viagem.

Importante saber
Preço desde baseado na 
Icelandair/AirFrance, classe S, para 
viagens na baixa temporada: maio 
e setembro. Alta temporada: junho, 
julho e agosto.
Taxas aéreas incluídas. FI: € 140. 
O itinerário é uma sugestão, porém, 
em função da disponibilidade, pode 
ser confirmado em sentido inverso 
ou com hotéis em diferentes áreas 
sem que isso altere o conteúdo da 
viagem. As alterações na reserva 
posteriores à confirmação implicam 
gastos de 85 € por reserva. Os km 
indicados são aproximados.
Hotéis: Categoria turística com casa 
de banho privada, cadeia Fosshotel 
(ou similar). Consultar.

Partidas
Diárias (1 jun-31 mar).
Notas de partida:
Icelandair: Lisboa.

Hotéis
Reiquiavique. 2 noites Fosshotel Lind  
Reykholt. 1 noite Fosshotel Reykholt
Área Mývatn. 1 noite Fosshotel Hüsavík
Austfirdir. 1 noite Fosshotel Austfirdir
Área Vatnajökull. 1 noite Fosshotel Núpar
Selfoss. 1 noite Fosshotel Hekla

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 3 pessoas em quarto triplo. 
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Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

DESDE

€1.365
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

8 DIAS

https://www.catai.pt/viajes/islandia-liberdade.html/11394/travelpricer


Dia 1 Portugal / Helsínquia
Saída em voo com destino 
a Helsínquia. Chegada e 
levantamento da viatura de aluguer. 
Dirija-se para o hotel. Alojamento.

Dia 2 Helsínquia / Turku (165 km)
Pequeno-almoço. Aproveite para 
visitar a cidade onde se destacam 
as duas catedrais, a Ortodoxa 
e a Luterana, a igreja esculpida 
na rocha "Temppeliaukio" e 
o monumento ao compositor 
finlandês J. Sibelius. Siga na 
estrada que liga Helsinquia a Turku.

Dia 3 Turku
Pequeno-almoço. Fundada em 
1229, foi durante alguns anos 
a capital da Finlândia e o local 
onde foi construída a primeira 
universidade do país. A cidade 
sofreu um incêndio devastador em 
1827 e a reconstrução foi executada 
pelo famoso arquiteto C.L. Engel. 
Visite a cidade onde se destaca 
a mais antiga catedral luterana 
do país, o museu de artesanato a 
céu aberto "Loustarunmäki" e o 

castelo medieval. Poderá terminar 
o dia com um cruzeiro até a bela 
cidade vizinha de Naantali, onde 
o presidente da Finlândia tem sua 
residência de verão.

Dia 4 Turku / Tampere (170 km)
Pequeno-almoço. Continuação da 
viagem pela zona do arquipélago 
até Tampere, uma povoação de 
mais de 200.000 habitantes e a 
maior cidade do interior dos países 
nórdicos.

Dia 5 Tampere / Kajaani (460 km)
Pequeno-almoço. Hoje faremos 
o percurso mais longo de toda 
a viagem que é compensado 
pela beleza que nos rodeia. 
Continuamos a jornada para norte, 
uma região de impressionante 
beleza natural. Alojamento, 
no maior complexo hoteleiro 
da Finlândia (Holiday Club Spa 
Katinkulta). Aqui poderá desfrutar 
de inúmeras atividades, desde um 
campo de golfe até esqui cross-
country no único túnel com neve 
artificial no mundo.

Dia 6 Kajaani
Pequeno-almoço. Dia livre para 
desfrutar do spa do hotel e das 
atividades que o ambiente natural 
que a região oferece.

Dia 7 Kajaani / Kuusamo (245 km)
Pequeno-almoço. Continue para 
o norte até Kuusamo, que oferece 
excelentes oportunidades para 
caminhadas, rafting e ciclismo.

Dia 8 Kuusamo
Pequeno-almoço. Não deixe de 
visitar o Parque Nacional Oulanka, 
que se estende do norte de 
Kuusamo até a área de Salla, e cuja 
parte ocidental faz fronteira com a 
Rússia. A variedade de fauna e flora 
impressiona. Para os entusiastas de 
caminhadas, recomendamos a Rota 
do Urso Karhunkierros com um total 
de 80 km (saindo de Kuusamo), 
embora haja opções mais curtas 
para quem não está habituado a 
este tipo de caminhada.

Dia 9 Kuusamo / Rovaniemi / 
Saariselkä (365 km)

Pequeno-almoço. Sugerimos sair 
cedo em direção ao norte para 
a capital da Lapónia finlandesa 
- Rovaniemi. Aproveite para 
visitar a Aldeia do Pai Natal, de 
onde poderá enviar uma carta e 
conhecer o próprio Pai Natal. Visite 
o Museu Arktikum, dedicado à 
cultura do povo Sami e à história 
da cidade, totalmente destruída 
pelos bombardeios da Segunda 
Guerra Mundial. Continuação para 
Saariselka.

Dia 10 Saariselka
Pequeno-almoço. A cidade de 
Saariselka está localizada 250 km 

ao norte do Círculo Polar Ártico. 
Durante  algum tempo foi ponto 
de encontro para os caçadores 
de ouro e ainda hoje é possível 
encontrar este mineral. Aqui poderá 
visitar uma fazenda de renas, dar 
um passeio acompanhado por 
cães husky ou fazer uma excursão 
em moto 4. Não deixe de visitar o 
Museu Inari Sami (Lapp), localizado 
às margens deste belo lago.

Dia 11 Saariselka / Ivalo / 
Portugal (27 km)
Pequeno-almoço. Devolução 
do carro no aeroporto e voo de 
regresso a Portugal. Chegada.

Finlândia Completa em Spas
FINLÂNDIA HELSÍNQUIA · TURKU · TAMPERE · KAJAANI · KUUSAMO · ROVANIEMI · SAARISELKÄ  
AUTO-FÉRIAS · VOOS+HOTÉIS +VIATURA ALUGUER · LAPÓNIA, PARQUES NACIONAIS, LAGOS E ARQUIPÉLAGO · 
HOTÉIS 4★ COM SPA

Nossos serviços
Voo em linha regular, classe turista 
(reserva em classes especiais). 
10 dias de aluguer de carro, com 
recolha e devolução no aeroporto, 
quilometragem ilimitada, seguro 
de terceiros, furto e colisão com 
franquia e taxas. Grupo B (Ford 
Fiesta ou similar) para 2 pessoas. 
Grupo C (Ford Focus ou similar) para 
3 pessoas. Grupo D (Volvo V40 ou 
similar) para 4 pessoas. e Grupo 
D3 (Skoda Octavia Stw ou similar) 
para 5 pessoas. 9 noites em hotéis 
da rede Holiday Club Spa com 
pequeno-almoço buffet. 1 noite em 
Helsínquia, com pequeno-almoço 
buffet. Seguro de viagem.

Importante saber
Preço desde baseado  na Finnair, 
classe O, para viagens de 1 de maio 
a 31 de outubro.
Taxas aéreas incluídas. AY: € 135
Taxa de devolução One way drop off 
fee (taxa por entrega e devolução 
do veículo em diferentes cidades) 
Deve ser pago diretamente no 
destino através de cartão de crédito. 
Valor aprox. € 160 + 24% de IVA.

Partidas
Diárias (1 jun-31 mar).
Notas de partida: 
Finnair: Lisboa.

Hotéis
Helsínquia. 1 noite Radisson Blu Royal/4★ (sen spa)
Turku. 2 noites Holiday Club Spa Caribia/4★

Tampere. 1 noite Holiday Club Spa Tampereen Kylpylä/4★

Kajaani. 2 noites Holiday Club Spa Katinkulta/4★

Kuusamo. 2 noites Holiday Club Spa Kuusamon Tropiikki/4★

Saariselka. 2 noites Holiday Club Spa Saariselkä/4★

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 5 pessoas a viajar juntas. 
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Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

DESDE

€1.535
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

11 DIAS

Parque Angry Birds
A rede de hotéis SPA HOLIDAY CLUB na Finlândia é o cenário escolhido pela 
famosa empresa finlandesa Rovio para inaugurar seus parques temáticos 
ANGRY BIRDS. Estas são grandes áreas de lazer com o tema do famoso 
jogo para aplicativos móveis. No momento já são realidade nos hotéis de 
Saariselka, Kuusamo e Kajaani, sendo este último o Holiday Club Katinkulta 
o maior do mundo e que foi inaugurado em dezembro de 2012. Possui uma 
área de 8.000 m² com restaurante , loja e três espaços diferentes que vão 
deliciar as crianças

https://www.catai.pt/viajes/finlandia-completa-em-spas.html/20052/travelpricer


WINTER WONDERLA

EMIRADOS ÁRABES, 
MÉDIO ORIENTE 
E ÁSIA CENTRAL
Emirados Árabes, Marrocos,  
Jordânia, Turquia, Egito, Israel,  
Irão, Uzbequistão, Líbano, Geórgia

MARROCOS

RabatH
Casablanca•

• Tânger

TURQUIA

GEÓRGIA

ISRAEL JORDÂNIA

EGITO

Esna •

• Efeso

        •Canakkale

        
•

Kusadai

• Esmirna

H Cairo

Tel AvivH

Edfú •

Assuão •

IRÃO

UZBEQUISTÃO

H Teerão

HAncara

Tbilisi
H

• Xiraz
•Persépolis

• Isfahan

• Yazd

Dubai •

• Beirut

• Luxor

• Madaba

• Istambul

• Capadócia

•JerashJerusalém•

•
Petra

• Kom Ombo

• Abu Simbel

Tashkent •

Abu Dhabi •

Samarcanda •
•Bújara

LÍBANO

EMIRADOS
ÁRABES

OMÃ

DOCUMENTAÇÃO
Informação válida para cidadãos de 
nacionalidade portuguesa. Outras 
nacionalidades consultar. Passaporte 
com validade mínima de 6 meses, 
relativamente à data de regresso da 
viagemo.

VACINAS
Não há vacinas obrigatórias para 
viajantes provenientes da União 
Europeia.

VISTOS 
• Emirados Árabes. O visto é obtido 
à entrada do país. Gratuito.
• Marrocos. Para os cidadãos 
portugueses não é necessário visto.
• Jordânia. O visto é obtido à 
entrada do país. 
Preço: 60 USD. Gratuito a partir  
de 5 pessoas e estadias superiores  
a 3 dias.
• Turquia. O visto é obrigatório e 
obtido on-line (visto eletrónico) antes da 
partida da viagem (www.evisa.gov.tr).
• Egito. O visto é obtido à entrada do 
país. Preço: 35 €. (aprox.)
• Israel. Para os cidadãos 
portugueses não é necessário visto.
• Irão. O visto é obtido na embaixada 
de Lisboa. Necessário passaporte 
original + 2 fotos (1 mês para obtenção).  
Preço: 105 €.

• Uzbequistão. Passaporte com 
uma validade mínima de 6 meses a 
partir da data de regresso da viagem. 
Visto não necessário para estadias 
inferiores a 30 dias
• Líbano. O visto é obtido à entrada 
do país. Gratuito.
• Geórgia. O visto é obtido à entrada 
do país. Gratuito.

IMPORTANTE SABER
QUARTOS
Os quartos com cama de casal não estão 
garantidos.
Quartos triplos: tendo em conta que 
na maioria dos hotéis são poucos ou não 
há este tipo de quartos, entende-se que 
ditos alojamentos correspondem a um 
quarto duplo no qual será incorporada 
uma cama extra ou sofá.

LOJAS
Há uma grande variedade de productos 
nos seus socos como alimentos e 
especiarias, tecidos, madeira, joias de 
praia, artesanato, cerâmica e cestaria 
bem como incenso e perfume.

GORJETAS
Existe o costume, que de forma errónea 
denominamos gorjeta, de dar uma 
quantidade de dinheiro ao pessoal 
de serviço como guias, condutores, 
bagageiros, etc. Isto é informado à 
chegada ao país e é costume dar ao 
deixar cada cidade e ao finalizar a 
viagem. A quantidade estimada é de 3 
ou 4 € por pessoa e dia para cada guia 
e condutor.

Vistos e gorjetas não incluídos.



Dia 1 Portugal/Cairo
Partida em voo com destino Cairo, 
pela rota escolhida. Chegada e 
alojamento.

Dia 2 Cairo
Pequeno-almoço. Pela manhã 
visita da necrópole de Gizé com 
as famosas Pirâmides de Quéfren, 
Miquerinos e Queóps (a entrada 
às Pirâmides não está incluída), 
a Esfinge e o templo baixo. Tarde 
livre com possibilidade de visitar a 
necrópole de Saqqara (opcional).

Dia 3 Cairo

Pequeno-almoço. Visita do Museu 
Egípcio do Cairo, a maior coleção 
de peças faraónicas do mundo. 
Continuação para o Cairo islâmico 
e cristão na Cidadela de Saladino, 
com a Mesquita de Mohamed Ali 
ou ‘’ de alabastro’’, panorâmica do 
Bairro Copta e o bazar de Khan el 
Khalili.

Dia 4 Cairo/Assuão                         
Pensão completa. Partida em voo 
com destino Assuão. Chegada e 
embarque no barco a motor. Pela 
tarde, visita da Represa Alta e do 

Obelisco inacabado. Tempo livre 
para passear pela cidade e desfrutar 
do Mercado das especiarias.

Dia 5 Assuão/Kom Ombo/             
Edfu
Pensão completa. Possibilidade 
de realizar visita opcional de Abu 
Simbel em autocarro. Começo da 
navegação para Kom Ombo, para 
visitar o templo consagrado ao deus 
Sobek, o crocodilo. Navegação para 
Edfu.

Dia 6 Edfu/Esna/Luxor                   
Pensão completa. Pela manhã, 

visita do Templo de Edfu, 
dedicado ao deus Horus, e o 
melhor conservado do Egito. 
Navegação para Esna, desfrutando 
da paisagem que nos oferece o 
Nilo. Atravessamos a eclusa e 
continuação para Luxor.

Dia 7 Luxor
Meia pensão. Desembarque. 
Partida para a margem ocidental 
do Nilo para visitar o Vale dos Reis 
(incluídos três túmulos, não incluído 
o túmulo de Tutaankhamon), o 
templo Deir el Bahari ou da rainha-

faraó Hatshepsut e os Colossos de 
Mêmnon ou templo de Amenófis 
III, o Templo de Karnak dedicado 
ao deus Ámon onde destaca a sala 
Hipostila e as grandes dimensões 
do recinto, o Templo de Luxor 
chamado ‘’o harém de Ámon. 
Os templos de Karnak e Luxor 
estavam unidos por uma avenida de 
esfinges.

Dia 8 Luxor/Cairo/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo 
de regresso a Portugal, via Cairo. 
Chegada.

Essências do Egito 
EGITO CAIRO · ASSUÃO · KOM OMBO · EDFU · LUXOR  
CRICUITO REGULAR · PENSÃO COMPLETA NO CRUZEIRO 

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço no Cairo, pensão completa 
no cruzeiro e meia pensão em Luxor 
(bebidas não incluídas). Transfers 
de chegada e partida em serviço 
exclusivo Catai com assistência em 
espanhol/inglês. Circuito regular 
(partilhado com mais clientes) com 
guias em espanhol. Seguro de 
viagem.

Partidas
Terça-feira, quarta-feira * e quinta-
feira ** (11-mai-28 out). 
Notas de partida: 
Turkish Airlines: Lisboa.

Hotéis
Cat. C Cat. B Cat. A

Cairo. 3 noites Barcelo Pyramids/4★ Conrad Cairo - Semiramis 
Intercontinental/5HL Sup.

Four season At The 
First Residence - 
Kempinski/5★GL.

Cruzeiro. 3 noites M/S Opera – Tu Ya /5HL  
Sup.

M/S Opera – Tu Ya /5HL  
Sup.

M/S Nile Premium - Nile 
Goddes/5HGL   

Luxor. 1 noite Steigenberger  
Nile Place/5HL

Steigenberger  
Nile Place5HL

Sonesta St. George/5HL

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 
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Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

Importante saber
Preço desde baseado em voos da 
Turkish Airlines, classe P e Egyptair, 
classe Y, para viajar de 11 de maio 
a 30 de setembro, na categoria C. 
Taxas aéreas incluídas. TK: € 290. 
MS: € 65
A ordem das visitas pode ser 
alterada em função dos voos 
internos e da navegação do 
cruzeiro. O itinerário é baseado em 
saídas às terças-feiras. * Se o dia 

da partida for quarta-feira. 2 noites 
no Cairo + cruzeiro de 3 noites + 1 
noite no Luxor + 1 noite no Cairo. 
** Se a partida for quinta-feira: 
1 noite no Cairo + 3 noites de 
cruzeiro + 1 noite em Luxor + 2 
noites no Cairo. No último dia do 
cruzeiro, a saída do camarote deve 
ocorrer antes das 08h00. Gorjetas 
durante o cruzeiro incluídas

DESDE

€1.615
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

8 DIAS

https://www.catai.pt/viajes/essencias-egito.html/14947/travelpricer


Dia 1 Portugal/Cairo
Partida em voo com destino Cairo, 
pela rota escolhida. Chegada. 
Alojamento.

Dia 2 Cairo
Pequeno-almoço. Pela manhã 
visita da necrópole de Gizé com 
as famosas Pirâmides de Quéfren, 
Miquerinos e Queóps, a Esfinge 
e o templo baixo. Tarde livre com 
possibilidade de visitar a necrópole 
de Saqqara (opcional).

Dia 3 Cairo
Pequeno-almoço. Visita do Museu 
Egípcio do Cairo, a maior coleção 
de peças faraónicas do mundo. 

Continuação para o Cairo islâmico 
e cristão na Cidadela de Saladino, 
com a Mesquita de Mohamed Ali 
ou ‘’ de alabastro’’, panorâmica do 
Bairro Copta.

Dia 4 Cairo/Luxor
Pensão completa. Partida em voo 
com destino Luxor. Dependendo da 
hora de chegada será realizada a 
visita ao Templo de Karnak e Luxor, 
caso não seja possível, seria feita na 
manhã do dia seguinte. Embarque 
na barco a motor.

Dia 5 Luxor/Esna/Edfu                   
Pensão completa. Partida para 
a margem ocidental do Nilo para 

visitar o Vale dos Reis (incluídos 
três túmulos, não o túmulo de 
Tutankhamon), o templo Deir el 
Bahari ou da rainha-faraó Hatshepsut, 
e os Colossos de Mêmnon o templo 
de Amenofis III. Regresso ao barco e 
inicio da navegação para Esna. Tarde 
para desfrutar da paisagem nilótica.

Dia 6  Edfu/Kom Ombo/                 
Assuão
Pensão completa. Pela manhã, 
visita ao templo de Edfu dedicado 
ao deus Horus e o melhor 
conservado do Egito. Regresso ao 
barco e continuação da navegação 
para Kom Ombo. Pela tarde, visita 
ao templo consagrado ao deus 

Sobek, o crocodilo, em Kom Ombo. 
Navegação para Assuão.

Dia 7 Assuão/Abu Simbel/             
Assuão
Pensão completa. Manhã dedicada 
a realizar a excursão em veículo aos 
templos de Abu Simbel erigidos 
por Ramsés II e situados aos pés do 
Lago Nasser. Pela tarde, visita ao 
templo de Ísis, situado antigamente 
na ilha de Filas, à Pedreira de 
Granito Rosa e ao obelisco 
inacabado. Resto da tarde-noite 
para passear por um dos mercados 
mais importantes da rota das 
especiarias, o soco de Assuão.

Dia 8 Assuão/Cairo/Sharm el 
Sheikh
Meia pensão. Partida em voo com 
destino Sharm El Sheikh, via Cairo. 
Chegada. Jantar no hotel.

Dias 9 ao 11 Sharm El Sheikh
Meia pensão. Dias livres para 
desfrutar da praia. Jantar no hotel.

Dia 12 Sharm El Sheikh/Portugal
Partida em voo de regresso a 
Portugal, via Cairo. Chegada.

Encantos do Egito 
EGITO CAIRO · LUXOR · EDFU · KOM OMBO · ASSUÃO · ABU SIMBEL · SHARM EL SHEIKH
CIRCUITO REGULAR · PENSÃO COMPLETA NO CRUZEIRO

Nossos serviços
Voo em linha regular, classe turista 
(reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço no 
Cairo, pensão completa durante o 
cruzeiro (bebidas não incluídas), 
Tudo incluído em Sharm El 
Sheikh. Transferes em regular com 
assistência em espanhol. Circuito 
regular (partilhado com mais 
clientes) com guias em espanhol. 
Seguro de viagem.

Partidas
Sexta-feira, sábado e domingo (11 
de maio a 28 de outubro).
Notas de partida: 
Turkish Airlines: Lisboa.

Hotéis
Cat. C Cat. B Cat. A

Cairo. 3 noites Barcelo Pyramids/4★ Conrad Cairo - Semiramis 
Intercontinental/5HL Sup.

Four season At The 
First Residence - 
Kempinski/5★GL.

Cruzeiro. 4 noites M/S Opera – Tu Ya /5HL  
Sup.

M/S Opera – Tu Ya /5HL  
Sup.

M/S Nile Premium - Nile 
Goddes/5HGL   

Sharm El Sheikh.  
4 noites

Barcelo Tiran Sharm/5HL Renaissance Sharm/5HL Rixos  Sharm/5HL

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 

17

Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

DESDE

€1.980
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

12 DIAS

Importante saber
Preço desde baseado  em voos da 
Turkish Airlines, classe P e Egyptair, 
classe Y, para viajar de 11 de maio 
a 30 de setembro, na categoria C. 
Taxas aéreas incluídas. TK: € 290. 
MS: € 130
A ordem das visitas pode ser 
alterada em função dos voos 
internos e da navegação do 

cruzeiro. O itinerário é baseado em 
saídas às sextas-feiras, se o dia da 
saída for diferente, a ordem das 
visitas e as noites no Cairo podem 
ser alteradas. No último dia do 
cruzeiro, a saída do camarote deve 
ocorrer antes das 08h00. Gorjetas 
durante o cruzeiro incluídas

https://www.catai.pt/viajes/encantos-do-egito.html/14946/travelpricer


Dia 1 Portugal/Tel Aviv/
Jerusalém
Partida em voo com destino Tel 
Aviv, pela rota escolhida. Chegada 
e transfer a Jerusalém. Jantar no 
hotel e alojamento.

Dia 2 Jerusalém
Meia pensão. Viagem pelo deserto 
da Judeia chegando à região do 
Mar Morto, lugar mais baixo do 
mundo (400 m abaixo do nível 
do mar). Subida em teleférico 
à fortaleza de Massada, última 
fortificação dos judeus na sua 
luta contra os romanos. Visita das 

escavações do Palácio de Herodes, 
antiga sinagoga, aqueduto, pisos 
de mosaicos, etc. Vista panorâmica 
da  região e descida para desfrutar 
de um banho nas águas salgadas 
enriquecidas com minerais do 
Mar Morto. No regresso, vista 
panorâmica das Grutas de Qumran, 
onde foram encontrados os 
manuscritos do Mar Morto. Jantar 
no hotel.

Dia 3 Jerusalém/Monte das 
Oliveiras/Cidade Moderna
Meia pensão. Partida para o 
Monte das Oliveiras para apreciar 

uma magnífica vista panorâmica 
da cidade. Visita do Jardim 
de Getsémani e da Basílica da 
Agonia. Continuação para a parte 
moderna da cidade para visitar o 
Santuário do Livro no Museu de 
Israel onde se encontram cópias 
dos Manuscritos do Mar Morto e a 
Maquete de Jerusalém na época 
de Herodes. Visitas a Yad Vashem, 
museu recordatório do Holocausto, 
e ao bairro de Ein Karem onde se 
encontram as Igrejas de São João 
Batista e da Visitação. Jantar no 
hotel.

Dia 4 Jerusalém/Cidade Antiga/
Belém (Palestina)
Meia pensão. Partida para a 
cidade antiga de Jerusalém para 
conhecer o Muro das Lamentações, 
a Via Dolorosa e a Igreja do Santo 
Sepulcro. Continuação para o 
Monte Sião onde se encontram o 
Túmulo do Rei David, o Cenáculo 
e a Abadia da Dormição. Pela 
tarde, visita da Basílica e Gruta da 
Natividade e o Campo dos Pastores 
em Belém (Palestina). Jantar  no 
hotel.

Dia 5 Jerusalém/Eilat
Meia pensão. Partida em voo com 
destino Eilat. Chegada e Transfer. 
Jantar no hotel.

Dia 6 e 7  Eilat
Meia pensão. Dias livres para 
desfrutar da praia. Jantar no hotel.

Dia 8 Eilat/Portugal
Partida em voo de regresso a 
Portugal, via Tel Aviv. Chegada.

Jerusalém e Eilat
ISRAEL JERUSALÉM · MAR MORTO · EILAT  
CIRCUITO REGULAR

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. 7 jantares (bebidas não 
incluídas). Transfers e visitas em 
circuito regular (partilhado com 
mais clientes) com chofer/guia em 
espanhol até 19 pessoas. A partir 
de 20 pessoas, chofer e guia em 
espanhol. Seguro de viagem.

Importante saber
Preço desde baseado em voos 
da Turkish Airlines, classe W, para 
viajar de 2 a 23 de junho e de 13 
de outubro a 17 de novembro, na 
categoria C. 
Taxas aéreas incluídas. TK: € 225
A categoria dos hotéis em Israel 
não é a mesma que em Portugal. 
Na maioría dos hotéis de Israel não 
há quartos triplos, são duplos mais 
cama/sofá dobrável. 

Partidas
Quarta-feira (2 de junho - 17 de 
novembro). 
Não opera, 15 de setembro
Notas de partida: 
Turkish Airlines: Lisboa.

Hotéis
Cat. C Cat. B Cat. A

Jerusalém. 4 noites Prima Park/3HSup. 
(Comfort room)

Grand Court/4H Dan Jerusalen/4H/Sup.

Eilat. 3 noites Prima Music/3HSup. King Solomon /4H 
(Mountain view)

King Solomon/4H  
(Pool view)

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 
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Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

DESDE

€1.820
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

8 DIAS

https://www.catai.pt/viajes/jerusalem-eilat.html/14945/travelpricer


Terra Santa
ISRAEL JERUSALÉM · BELÉM (PALESTINA) · GALILEIA · SÃO JOÃO DE ACRE · CESAREIA · TEL AVIV
CIRCUITO REGULAR EM PORTUGUÊS

Dia 1 Portugal/Tel Aviv/
Jerusalém 
Partida em voo directo, com destino 
a Tel Aviv, pela rota escolhida. 
Transfer a Jerusalém. Alojamento.

Dia 2 Jerusalém 
Dia livre. Jantar no hotel.

Dia 3 Jerusalém/Monte das 
Oliveiras/Cidade Moderna 
Meia pensão. Viagem ao Monte 
das Oliveiras, via Monte Scopus, 
para apreciar uma magnífica vista 
panorâmica da cidade. Visita ao 
jardim de Getsémani e à Basílica 
da Agonía. Seguimos para a parte 
moderna da cidade para visitar o 
Santuário do Livro no Museu de 

Israel onde se encontram cópias 
dos Manuscritos do Mar Morto 
e a Maquete de Jerusalém na 
época de Herodes. Visitas a Yad 
Vashem, museu em homenagem 
ao Holocausto, e ao bairro de Ein 
Karem onde se encontram as Igrejas 
de São João Batista e da Visitação. 
Jantar no hotel.

Dia 4 Jerusalém/Cidade Antiga/ 
Belém (Palestina) 
Meia pensão. Saída para a 
cidade antiga de Jerusalém para 
conhecer o Muro das Lamentações, 
a Via Dolorosa e a Igreja do Santo 
Sepulcro. Continuação até ao 
Monte Sião onde se encontram o 
Túmulo do Rei David, o Cenáculo 

e a Abadia da Dormição. Pela 
tarde, visita da Basílica e Gruta da 
Natividade e o Campo dos Pastores 
em Belém/ Palestina (visita sujeitas 
às condições de segurança). Jantar 
no hotel.

Dia 5 Jerusalém/Rio Jordão/ 
Monte Tabor/Safed/Galileia 
Meia pensão. Saída para Yardenit, 
local tradicional de batismo sobre 
o rio Jordão. Seguimos para o 
Monte Tabor para visitar a Basílica 
da Transfiguração. Pela tarde saída 
para Safed, para visitar as suas 
encantadoras ruelas e as suas 
sinagogas. Safed é a cidade berço 
da Cabala, vertente mística do 
judaísmo. Jantar no hotel.

Dia 6 Galileia/Nazaré/Galileia 
Meia pensão. O dia começa com 
um passeio em barco pelo Mar 
da Galileia. Seguimos para visitar 
o Monte das Bem-aventuranças, 
local do sermão da Montanha. Na 
margem do lago, visitas de Tabgha, 
local da multiplicação dos Pães e 
Peixes e a Cafarnaum. Pela tarde, 
passando pela aldeia de Caná de 
Galileia, chegada a Nazaré para 
visitar a igreja da Anunciação e 
da oficina de São José. Jantar no 
hotel.

Dia 7 Galileia/São João de Acre/ 
Haifa/Cesareia/Tel Aviv 
Meia pensão. Saída através 
da costa para São João de Acre 

para visitar a antiga fortificação 
medieval. Seguimos para Haifa 
para visitar o Mosteiro Carmelita 
de Stella Maris, e desde o Monte 
Carmelo apreciar uma vista 
panorâmica dos jardins Persas do 
Templo Bahai e da baía de Haifa. 
Saída para Cesareia para visitar os 
seus restos romanos e cruzados. 
Breve visita da cidade de Tel Aviv 
Jaffa. Jantar no hotel.

Dia 8 Tel Aviv/Portugal 
Partida em voo de regresso a 
Portugal. Chegada.

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. 6 jantares (bebidas não 
incluídas). Transfers e visitas em 
circuito regular (partilhado com 
mais clientes) com chofer/guia em 
português até 19 pessoas. A partir 
de 20 pessoas chofer e guia em 
português. Seguro de viagem. 

Importante saber
Preço desde baseado em voos 
da Turkish Airlines, classe W, para 
viagem em 17 de novembro. 
Taxas aéreas incluídas. TK: € 225. 
A categoria dos hotéis em Israel não 
é a mesma que em Portugal.

Partidas
Junho: 23.
Julho: 21.
Agosto: 4.
Setembro: 29.
Outubro: 20.
Novembro: 17.
Notas de partida: 
Turkish Airlines: Lisboa.

Hotéis
Cat. C Cat. B Cat. A

Jerusalém. 4 noites Prima park/3HSup. Grand Court/4H Dan Jerusalen/4HSup.
Galileia/Kibutz. 2 noites Lavi (quarto Eden) Lavi (quarto Eden) Lavi (quarto Hadar)
Tel Aviv. 1 noite Grand Beach/4H Grand Beach/4H Renaissance (quarto vista mar)

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 
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Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

DESDE

€1.735
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

8 DIAS

https://www.catai.pt/viajes/terra-santa.html/13106/travelpricer


Dia 1 Portugal/Amã
Partida em voo com destino a Amã, 
pela rota escolhida. Chegada e 
alojamento.

Dia 2 Amã/Ajlun/Jerash/Amã
Meia pensão. Saída para realizar 
uma visita ao Castelo de Ajlun, 
fortaleza construída em 1185 e 
reconstruída mais tarde no século 
XIII, pelos mamelucos depois da 
sua destruição pelos mongóis. É 
um castelo da época dos cruzados, 
situado no alto da montanha e 
desde o qual se contempla uma 
bela vista. Seguimos com a visita 
de Jerash, uma das cidades da 
Decápole, encontrando a norte de 

Amã, aproximadamente a 45 km e a 
uma hora de distância por estrada. 
Durante a excursão, visitaremos 
o Arco do Triunfo, a praça oval, 
o cardo, a colunata, o templo de 
Afrodite e o teatro romano, com 
uma maravilhosa acústica. A 
conservação das ruínas de Jerash, 
atualmente ainda surpreendem, 
podendo ter-se uma ideia de como 
eram as cidades nessa época. Ao 
finalizar a visita, regresso a Amã. 
Jantar no hotel.

Dia 3 Amã/Madaba/Monte Nebo/
Mar Morto/Petra
Meia pensão. Saída para fazer uma 
visita panorâmica da cidade de Amã. 

Seguimos para Madaba para visitar a 
Igreja Ortodoxa de São Jorge, onde se 
encontra o primeiro mapa-mosaico da 
Palestina. Continuamos para o Monte 
Nebo para admirar a vista panorâmica 
do Vale do Jordão e do Mar Morto 
desde a montanha. Este lugar é 
importante porque foi o último lugar 
visitado por Moisés e onde o profeta 
viu a terra prometida, à qual nunca 
chegaria. Transfer ao Mar Morto. 
Tempo livre. Pela tarde, seguimos 
para Petra. Jantar no hotel.

Dia 4 Petra/Pequena Petra/ 
Wadi Rum
Meia pensão. Visita de dia 
completo a Petra a “cidade 

rosa”, capital dos nabateus. 
Conheceremos os mais importantes 
e representativos monumentos 
esculpidos na rocha, o tesouro, os 
túmulos de cores, os túmulos reais 
e o Mosteiro.  Pela tarde, saída 
para a aldeia de Al Beida, também 
conhecida como a Pequena Petra. 
Visita deste caravançarai. Seguimos 
para o deserto de Wadi Rum. Jantar 
num acampamento.

Dia 5 Wadi Rum/Aqaba
Meia pensão. Começamos a visita 
no deserto de Lawrence da Arábia. 
A visita dura duas horas e realiza-se 
em veículos 4x4 conduzidos por 
beduínos (6 pessoas por veículo). 

Consiste numa pequena incursão 
pela paisagem lunar deste deserto, 
observando as maravilhas feitas 
pela natureza com a erosão das 
rochas e da areia. Ao finalizar a 
visita transfer para Aqaba. Jantar 
no hotel.  

Dia 6 e 7 Aqaba
Meia pensão. Dias livres. Jantar 
no hotel.

Dia 8 Aqaba/Amã/Portugal
Partida em voo de regresso a 
Portugal, via Amã. Chegada.

Raízes da Jordânia e Aqaba
JORDÂNIA AMÃ · PETRA · WADI RUM · AQABA  
CIRCUITO REGULAR

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. 6 jantares (bebidas não 
incluídas). Transfers e visitas 
em circuito regular (partilhado 
com mais clientes) com guia em 
espanhol. Seguro de viagem.

Importante saber
Preço desde baseado  en voos 
da Royal Jordanian, classe O, para 
viagens de 6 de junho a 22 de 
setembro, na categoria C. 
Taxas aéreas incluídas. RJ: € 330.
Os hotéis de 4H na Jordânia são 
simples. Os itinerários publicados 
estão baseados em partidas aos 
domingos. Consultar itinerário com 
partida noutros dias da semana. 
O acampamento de Wadi Rum é 
simples.

Partidas
Domingos (6 jun-12 dez).
Notas de partida: 
Royal Jordanian: Lisboa.

Hotéis
Cat. C Cat. B Cat. A

Amã. 2 noites Sulaf/4H - Days Inn/4H Landmark/5H 
 Bristol/5H

Kempinski/5H 
Grand Millenium/5H Sup.

Petra. 1 noite P Quattro/4H  
Petra Canal/4H

Nabatean Castle/5H 
Old Village/5H

Movenpick/5H 
Marriott/5H

Wadi Rum. 1 noite Campamento Campamento Campamento
Aqaba. 3 noites City Tower/4H - La Costa/4H Double Tree/5H - Orix/5H Movenpick/5H

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 
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DESDE
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https://www.catai.pt/viajes/pt-raizes-de-jordania-aqaba.html/14577/travelpricer


Dia 1 Portugal/Marraquexe 
Partida em voo com destino a 
Marraquexe, pela rota escolhida. 
Chegada e transfer ao hotel. Jantar 
no hotel e alojamento.

Dia 2 Marraquexe
Meia pensão. Visita da cidade de 
Marraquexe. Começamos pelos 
Jardins de Menara, parque de 14 
hectares em cujo centro se encontra 
um imenso tanque do século XII. 
O majestoso minarete da Cutubia, 
torre gémea da Giralda de Sevilha. 
Visita do Palácio Baía, exemplo 
do medievo muçulmano, onde se 

destaca a sala dos embaixadores, 
com o seu teto em forma de barco 
invertido. Tarde livre. Jantar no 
hotel.

Dias 3 e 4 Marraquexe
Meia pensão. Dias livres nesta bela 
cidade. Jantar no hotel.

Dia 5  Marraquexe/Zagora/ 
Dunas do Sahara  
Meia pensão. Saída em veículos 
4X4 para as montanhas do Alto 
Atlas. Atravessamos as férteis 
aldeia com terraças escalonadas 
até começar a subida ao Coll de 

Tizi´nTichka de 2.660 metros de 
altura. O caminho irá levar-nos por 
uma paisagem de grande beleza. 
Deixamos de um lado o grande 
palmeiral do sul e os campos de 
tâmaras, para chegarmos à cidade 
de Zagora. Atravessamos paisagens 
lunares até às dunas de M´Hamid. 
Jantar e noite num acampamento 
de haimas.

Dia 6 Dunas do Sahara/
Tamegroute/Zagora/Uarzazate 
Meia pensão. Levantamos cedo 
para desfrutar de um amanhecer 
dourado sobre as dunas do 

deserto. Saída para Tamegroute, 
lugar sagrado do islão, por se 
encontrar uma antiquíssima 
biblioteca que coleciona livros do 
Corão antigos e onde se destaca 
uma escritura sobre pele de 
gazela. Posteriormente saída para 
Uarzazate. Jantar no hotel.

Dia 7 Uarzazate/Kasbahs/
Marraquexe
Meia pensão. Hoje poderemos 
admirar diferentes tipos de 
Kasbahs: a Kasbah de Taourit, 
que foi a residência do pachá 
de Marraquexe; a Kasbah de 

Ait Ben Haddou, Património 
da Humanidade pela UNESCO, 
construída em adobe e deixando-
se cair por uma colina, tendo 
sido utilizada em vários filmes de 
Hollywood. Tempo livre. Por último 
a Kasbah de Telouet. Seguimos para 
Marraquexe. Jantar no hotel.

Dia 8 Marraquexe/Portugal
Partida em voo direto de regresso a 
Portugal. Chegada.

Descobrindo o Saara 
MARROCOS MARRAQUEXE · ZAGORA · DUNAS DO SAHARA · UARZAZATE
CIRCUITO REGULAR

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. 7 jantares (bebidas não 
incluídas). Transfers e visitas em 
circuito regular (partilhado com 
mais clientes) com chofer-guia em 
espanhol (sujeito à disponibilidade). 
Seguro de viagem.

Importante saber
Preço desde baseado em voos 
da Royal Air Maroc, classe W, 
para viajar de 3 de julho a 26 de 
setembro, na categoria C. 
Taxas aéreas incluídas. AT: € 155. 
O itinerário publicado está baseado 
nas partidas ao sábado. Consultar 
itinerário partida aos domingos.
As haimas incluídas são de tipo 
standard com casa de banho 
compartida.

Partidas
Sábados e domingos (5 jun-31 out)
Notas de partida: 
Royal Air Maroc: Lisboa.

Hotéis
Cat. C Cat. B Cat. A

Marraquexe. 5 noites Atlas Asni/4H  
Mogado hotéis/4H

Kenzi farah/5H  
Mogado Menara/5H

Atlas Medina/5H  
N’Fis Le Meridien/5H

Zagora. 1 noite Acampamento Acampamento Acampamento
Uarzazate. 1 noite Frah Al Janoub/4H  

Club Hannane/4H
Club Hanane Suites/4HSup. 
Karam/4HSup.

Le Berbere Palace/5H

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 
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https://www.catai.pt/viajes/Descobrindo-namibia.html/14350/travelpricer


Dia 1 Portugal/Istambul
Partida em voo com destino 
Istambul, pela rota escolhida. 
Chegada e alojamento.

Dia 2 Istambul
Pequeno-almoço. Meio dia 
de visita ao “CORNO DE ORO”. 
Começaremos a visita do famoso 
café Pierre Loti que fica no cume 
da colina do bairro de Eyup e tem 
uma bela vista do Corno de Ouro. 
Tempo livre para desfrutar da vista 
com possibilidade de tomar café 
ou chá. Depois nos dirigimos à 
Catedral de São Jorge. No camino, 
veremos uma parte das muralhas 
de Constantinopla, outrora 
uma impenetrável fortificação. 
A continuação, visitaremos a 
Mesquita de Solimão, aqui termina 
a visita. Tarde livre para percorrer 
a cidade.

Dia 3 Istambul
Pequeno-almoço. Meio dia de 
visita ao “BÓSFORO”.  Partida para 
o porto para embarcar e iniciar o 
Cruzeiro pelo Bósforo, estreito que 
separa dois continentes e une o 
Mar Negro com o Mar de Mármara. 
Durante o percurso poderemos 
admirar o Palácio de Dolmabahce, 
a Mesquita, o bairro boémio de 
Ortakoy, as Fortalezas de Rumélia e 
Anatólia, o Palácio de Beylerbeyi, as 
típicas casas de madeira “yali”, etc.  
A continuação, visitaremos o Bazar 
das Especiarias, também chamado 
Bazar Egípcio, é um dos mercados 
mais antigos de Istambul e um dos 
melhores lugares para comprar 
produtos típicos como especiarias, 
doces ou frutos secos. Aqui termina 
a visita. Tarde livre.

Dia 4 Istambul
Pequeno-almoço. Dia livre. 

Dia 5 Istambul/Capadócia 
Meia pensão. Dia livre para 
continuar a percorrer a cidade. À 
hora indicada, partida em voo com 
destino à Capadócia. Chegada e 
transfer. Jantar no hotel.

Dia 6 Capadócia
Meia pensão. Hoje visitaremos 
esta região, onde nasceu São Jorge, 
combina os caprichos da natureza 
com lugares de grande interesse 
cultural. Começaremos o nosso 
percurso pelo fascinante vale de 
Dervent, conhecido como o vale das 
“chaminés das fadas”, onde a pedra 
e a erosão do vento e a água sobre 
o terreno vulcânico deu lugar a uma 
paisagem espetacular formado por 
picos, cones e obeliscos. Saída para 
a cidade subterrânea de Ozkonak 

ou outra similar, construídas 
pelas comunidades cristãs para se 
protegerem dos ataques árabes. 
Paragem num atelier de alcatifas e 
Kilims.  A continuação,visitaremos 
o museu ao ar livre de Göreme, 
que conserva um impressionante 
conjunto de igrejas, capelas e 
mosteiros escavados na rocha 
com frescos do século XI que 
foram declarados Património da 
Humanidade pela UNESCO. Pela 
tarde, visita panorâmica da aldeia 
de Uchisar e das espetaculares 
paisagens vulcânicas Avcilar e 
Güvercinlik. Paragem num atelier 
de decoração e joias. Jantar no 
hotel.  Opcionalmente poderá 
assistir a um espetáculo de danças 
folclóricas turcas.

Dia 7 Capadócia
Meia pensão. Opcionalmente 

poderá realizar um espetacular 
passeio de balão aerostático ao 
amanhecer. Saída para Ürgüp onde 
podemos ver as formações rochosas 
em forma de cogumelo e uma 
panorâmica da cidade. Em seguida, 
visita da aldeia de Ortahisar onde 
se destaca o seu castelo numa alta 
formação geológica de  86 m de 
altura tendo-se convertido nas casas 
dos hititas. Pela tarde, visita do vale 
de Zelve.  Continuação para o vale 
de Cavusin, onde veremos as casas 
escavadas no sopé de uma colina, 
que apresentam fachadas bastante 
decoradas. Jantar no hotel.

Dia 8 Capadócia/Istambul/
Portugal
Partida em voo de regresso a 
Portugal. Chegada.

Capadócia Fantástica
TURQUIA ISTAMBUL · CAPADÓCIA   
CIRCUITO REGULAR

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. 3 jantares (bebidas não 
incluídas). Assistência em espanhol/
português, transfers com chofer 
local. Visitas em circuito regular 
(partilhado com mais clientes) com 
guia em espanhol/ português. 
Seguro de viagem.

Importante saber
Preço desde baseado en voos da 
Turkish Airlines, classe P, para viajar 
de 4 de junho a 29 de outubro, na 
categoria C. 
Taxas aéreas incluídas. TK: € 225. 
A excurão opcional balão na 
Capadócia, não pode ser reservada 
nem contratada através da Catai.  
A reserva deberá ser realizada com 
o travsferista à chegada à Turquia.

Partidas
Sexta-feira (4 jun-29 out).
Notas de partida: 
Turkish Airlines: Lisboa.

Hotéis
Cat. C Cat. B Cat. A

Istambul. 4 noites Zurich/4★ Occidental Taksim/4★ Barcelo Istambul/5★
Capadócia. 3 noites Perissia/4★ Sup Perissia/4★ Sup Uchisar Kaya (Hotel Cueva)

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 
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Dia 1 Portugal / Istambul
Partida em voo direto com destino a 
Istambul. Chegada e alojamento.

Dia 2 Istambul
Pequeno-almoço. Visita de 
meio dia ao "CORNO DE OURO". 
Começamos a visita pelo famoso 
café Pierre Loti que fica no alto do 
morro do bairro Eyup e tem uma 
vista maravilhosa do Chifre de Ouro, 
tempo livre para apreciar a vista 
com possibilidade de tomar um 
café ou chá. Em seguida iremos à 
Catedral de São Jorge. No caminho, 
veremos uma parte das muralhas 
de Constantinopla, outrora uma 
fortificação impenetrável. Visita 
da Mesquita Soliman. Tarde livre. 
Alojamento.

Dia 3 Istambul
Pequeno-almoço. Visita de meio 
dia ao "BÓSFORO". Saída para 
o porto para embarque para o 
cruzeiro no Bósforo, estreito que 
separa os dois continentes e une o 
Mar Negro com o Mar de Mármara. 
Durante o passeio poderemos 

admirar o Palácio Dolmabahçe, 
a Mesquita, o bairro boêmio de 
Ortakoy, as Fortalezas Rumelia e 
Anatólia, o Palácio Beylerbeyi, as 
típicas casas de madeira “yali”, etc. 
Em seguida, visitaremos o Bazar de 
Especiarias, também chamado de 
Bazar Egípcio, um dos mercados 
mais antigos de Istambul e um dos 
melhores lugares para comprar 
produtos típicos como especiarias, 
doces ou nozes. Fim da visita. Tarde 
livre. Alojamento.

Dia 4 Istambul / Malatya / Monte 
Nemrut
Meia pensão. Tempo livre. À 
hora indicada, saída em voo com 
destino a Malatya. Chegada e 
visita ao Monte Nemrut, onde 
impressionantes estátuas criadas 
por ordem do Rei Antíoco são 
preservadas para cercar seu 
túmulo. É um dos locais mais 
impressionantes da Turquia, com 
uma altura de 2.000 metros, 
declarado Património Mundial pela 
UNESCO. Alojamento.

Dia 5 Malatya / Capadócia
Meia pensão. Saída cedo para 
a região da Capadócia. Após a 
chegada, veremos o famoso ‘’ Três 
Belezas de Ürgüp ’’, onde poderá 
observar as formações rochosas em 
forma de cogumelo. Em seguida, 
visitaremos a pequena cidade de 
Ortahisar onde se destaca seu 
castelo de alta formação geológica 
e que foi convertido em morada 
pelos hititas. Jantar no hotel.

Dia 6 Capadócia
Meia pensão. Opcionalmente, 
poderá realizar um passeio 
espetacular de balão de ar quente 
ao nascer do sol. Hoje iremos 
visitar esta região, onde nasceu São 
Jorge, que combina os caprichos 
da natureza com locais de grande 
interesse cultural. Começamos a 
visita com a cidade subterrânea 
de Ozkonak ou outra semelhante, 
construída por comunidades cristãs 
para se protegerem dos ataques 
árabes. Pare em uma oficina de 
tapetes e kilins. Em seguida, 

visitaremos o Museu ao Ar Livre 
de Göreme, que preserva uma 
impressionante coleção de igrejas, 
capelas e mosteiros esculpidos na 
rocha. À tarde passaremos pelo vale 
Güvercinlik, vista panorâmica do 
castelo Uchisar, localizado em um 
promontório de rocha vulcânica 
perfurado por túneis e janelas. 
Pare em um workshop típico de 
decoração de pedras e jóias da 
Capadócia. Jantar no hotel.

Dia 7 Capadócia / Pamukkale
Meia pensão. Saída para visita à 
Caravanserai Seleucida Sultanhan, 
localizada na lendária Rota da Seda 
e que serviu de ponto de parada 
para caravanas. Continuação 
para Pamukkale, ou ''castelo do 
algodão'', uma pequena cidade 
famosa pelas piscinas brancas de 
travertino petrificadas e formadas 
pela cal contida na água das fontes 
termais. Jantar no hotel.

Dia 8 Pamukkale/Éfeso/Kusadasi
Meia pensão. Pela manhã, visita 
a Hierápolis, um antigo balneário 

fundado por volta de 190º C. 
pelo rei de Pérgamo, em grande 
parte durante a época romana. 
Saída para Éfeso, a cidade clássica 
mais bem preservada da Turquia, 
onde se destacam a Biblioteca de 
Celsus, o Templo de Adriano e seu 
grande teatro. À tarde, visitaremos 
a Basílica de São João, construída 
pelo Imperador Justiniano sobre 
o túmulo do Apóstolo São João. 
Paragem num dos típicos locais que 
realizam desfiles e venda de peças 
de couro. Jantar no hotel.

Dia 9 e 10 Kusadasi
Tudo incluído. Dias livres com 
possibilidade de visitar as suas 
praias. Alojamento.

Dia 11 Kusadasi/Istambul/
Portugal
Pequeno-almoço. Saída em 
voo com destino a Portugal, via 
Istambul. Chegada.

Cores da Turquia
TURQUIA ISTAMBUL · MALATYA · MONTE NEMRUT · CAPADÓCIA · PAMUKKALE · ÉFESO · KUSADASI 
CIRCUITO REGULAR · 3 NOITES TUDO INLCUÍDO NA PRAIA DA KUSADASI 

Nossos serviços
Voo em linha regular, classe turista 
(reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno almoço. 4 
jantares (bebidas não incluídas), 
3 noites em Kusadasi em regime 
de Tudo Incluído (selecção de 
bebidas alcoólicas e não alcoólicas 
locais). Assistência em espanhol, 
transferes. Visitas durante o 
itinerário e circuito regular com 
guia local em espanhol. Seguro de 
viagem

Importante saber
Preço desde baseado em voos da 
Turkish Airlines, classe P, para viajar 
de 11 de junho a 1 de outubro na 
categoria C. 
Taxas aéreas incluídas. TK: € 225.
O passeio opcional de balão na 
Capadócia não pode ser reservado 
através da Catai. A reserva deve 
ser feita ao nosso representante à 
chegada na Turquia.

Partidas
Sexta-feira (11 jun- 1 out). 
Notas de partida: 
Turkish Airlines: Lisboa.

Hotéis
Cat. C Cat. A

Istambul. 3 noites Zurich/4★ Occidental Taksim/4★ Barcelo Istambul/5★

Malatya. 1 noite Mövenpick Malatya/5★ Mövenpick Malatya/5★ Mövenpick Malatya/5★

Capadócia. 2 noites Ramada Capadocia/5★ Ramada Capadocia/5★  Uchisar Kaya – Goreme Kaya 
(hotel Cueva)

Pamukkale. 1 noite Richmond Thermal/5★ Richmond Thermal/5★ Adempira Thermal/5★

Kusadasi. 3 noites Le Bleu/5★ Le Bleu/5★ Korumar Ephesus/5★

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 

Cat. B
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Dia 1 Portugal/Dubai 
Partida em voo com destino ao 
Dubai, pela rota escolhida. Chegada e 
alojamento.

Dia 2 Dubai/Costa Este/Dubai 
Meia pensão. Saída para o deserto através 
do oásis Al Daid Amasafi. Pelo caminho 
paragem para visitar um mercado local 
“mercado de sexta-feira” onde poderá 
desfrutar do colorido das suas lojas e onde 
poderá encontrar todo o tipo de souvenirs. 
Seguimos pelas montanhas de Hajjar e 
descemos para as águas azuis do golfo de 
Omã onde avistaremos a pitoresca aldeia de 
Dibba. Almoço num restaurante. Tempo 
livre para desfrutar da praia. Pela tarde saída 
pela costa de Khorr Fakkan, passando por 
Fujairah, o único emirado na costa este e o 
forte Bitnah.

Dia 3 Dubai 
Meia pensão. Pela tarde, partida para o 
deserto em veículos 4x4. Desfrutaremos de 

uma visita a uma quinta de camelos no meio 
do deserto, assim como de um jantar tipo 
churrasco com show folclórico.

Dia 4 Dubai/Abu Dhabi/Dubai 
Pensão completa. Saída para Abu Dhabi, 
capital dos Emirados Árabes Unidos. No 
nosso circuito veremos a famosa mesquita 
Sheikh Zayed, os palácios dos xeques 
e o de Al Husein, e paragem em frente 
do imponente hotel Emirates Palace de 
mármore rosa, para fotografia. Paragem 
na cidade e no seu mercado. Almoço num 
restaurante. Regresso ao Dubai. Jantar 
típico num cruzeiro pelo Creek.

Dia 5 Dubai/Sharja/Ajman/Dubai 
Pequeno-almoço. Visita da fascinante 
cidade do Dubai. Começaremos com 
uma panorâmica do hotel “Burj Al Arab”, 
símbolo da cidade, continuando com 
paragem na mesquita de Jumeirah e o 
bairro de Bastakiya, uma reprodução do 
antigo bairro com as conhecidas torres 

de vento, o Museu de Dubai, situado no 
Forte Al Fahid, e cruzaremos o Creek com 
o “Abra”, famoso táxi de água, antes de 
visitar os mercados das especiarias e do 
ouro. Tempo livre para o almoço (não 
incluído). Pela tarde saída para Sharja 
onde realizaremos a visita panorâmica 
da Universidade, o mercado do Al Arsa, o 
mais antigo de todo o país, utilizado para 
a venda das Pérolas do Golfo Pérsico, a 
mesquita do Emir Faisal. Em Ajman, visita 
do Forte e do seu museu de arte islâmica.

Dia 6 Dubai/Portugal 
Partida em voo de regresso a Portugal. 
Chegada.

Dia 1 Portugal/Dubai
Saída em voo com destino ao Dubai, pela 
rota escolhida. Chegada e alojamento.

Dia 2 Dubai
Meia pensão. Visita da fascinante cidade 
do Dubai. Começamos pela parte antiga, 
visitando o bairro de Bastakiya e o forte 
de Al Fahidi. De seguida, passamos pelo 
Creek de Dubai de ‘’Abra’’, o famoso 
táxi aquático, para visitar os mercados 
das especiarias. Paragem na “Union 
House”, e seguimos para a Mesquita de 
Jumeirah e a praia de Jumeirah para ver o 
símbolo da cidade, o hotel ‘’ Burj Al Arab’’. 
Percorremos a avenida Sheikh Zayed 
Road, onde podemos apreciar os edifícios 

arranha-céus da cidade. No centro 
da nova cidade faremos uma parada 
na torre mais alta do mundo, o Burj 
Khalifa, junto ao impressionante centro 
comercial Dubai Mall. Pela tarde, saída 
em direção ao deserto em viatura 4x4 (6 
pessoas por veículo) para desfrutar de um 
emocionante safari através do deserto 
mais bonito do Médio Oriente. Ao pôr do 
sol,dirigimo-nos para um acampamento 
beduino onde iremos jantar ao estilo 
barbecue e assistir a um espectáculo 
folclórico (durante o mês do ramadão não 
existe animação no acampamento).

Dia 3 Dubai
Pequeno-almoço. Transfere para o 

recinto da Expo Dubai 2021, que decorre 
durante 6 meses.

Dia 4 Dubai
Pequeno-almoço. Dia livre para poder 
voltar à Expo Dubai 2021, ou realizar uma 
excursão opcional.

Dia 5 Dubai/Portugal
Pequeno-almoço. Saída em voo de 
regresso a Portugal. Chegada.

Dubai: a Cidade Dourada
EMIRADOS ÁRABES DUBAI · SHARJA · ABU DHABI
CIRCUITO REGULAR

Expo Dubai
EMIRADOS ÁRABES DUBAI 
CIRCUITO REGULAR

Nossos serviços
Voo em linha regular, classe turista 
(reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno almoço. 
Seguro de viagem.
Dubai: a cidade dourada:
2 almoços e 2 jantares (bebidas não 
incluídas). Assistência, transfers 
e visitas em regular (partilhado 
com mais clientes) com guia em 
espanhol, exceto a visita ao deserto 
em 4x4 e cruzeiro com jantar 
em Dhow que é realizado com 
motorista em inglês.

Importante saber
Preço desde baseado  em voos da 
Turkish Airlines, classe V, para viajar 
de 1 de maio a 15 de setembro, na 
categoria C, Dubai, em categoria B 
Dubai Expo. 
Taxas aéreas incluídas. TK: € 290.

Expo Dubai:
Alojamento e pequeno almoço, 
1 jantar (bebidas não incluídas). 
Transferes regulares com motorista 
no aeroporto / hotel / aeroporto 
em inglês. Visitas regulares com 
guia em espanhol, exceto visita ao 
deserto em 4X4 que é realizado 
como motorista em inglês. Entrada 
de 1 dia para Expo Dubai 2021.

Partidas
Dubai: A Cidade Dourada.
Sábado (5 jun-11 set).
Expo Dubai:
Diárias (1 out-25 mar/22).
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa.

Hotéis
Dubai, a Cidade Dourada

Cat. C Cat. B Cat. A
Dubai. 5 noites. Golden 

Tulip/4★Delux
Avani/5★ Elite Byblos/5★

Dubai Expo
Cat. B Cat. A

Dubai. 5 noites. Hyatt Place 
Jumeirah/4★

Avani Deira/5★

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 
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DESDE

€1.180
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

6 DIAS

DESDE

€1.175
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

5 DIAS

Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve todas estas viagens 
no Catai TravelPricer. Disponível em www.catai.pt 

Dubai: a Cidade Dourada Expo Dubai

https://www.catai.pt/viajes/dubai-a-cidade-dourada.html/11390/travelpricer
https://www.catai.pt/viajes/oferta-dubai-expo-2020-6-dias-pt.html/20057/travelpricer


Dia 1 Portugal/Taskent
Partida em voo com destino 
Taskent, pela rota escolhida. Noite 
a bordo. 

Dia 2 Taskent
Chegada e alojamento. Pensão 
completa. Começamos a visita pela 
parte antiga da cidade: complexo 
arquitetónico Khasti Imon, Madraça 
Barak Kan, Madraça Kafal Shohi. 
Visita da Biblioteca, situada 
na mesma praça e a Madraça 
Kukeldash (visita exterior) e o Bazar 
Chorsu. Almoço num restaurante. 
Seguimos pela parte moderna da 
cidade, a Praça da Indepêndencia 
e da Eternidade, fontes da cidade e 
monumentos modernos, Praça de 
Amir Temur, Praça da Ópera e Ballet 
e Museu de Artes Aplicadas. Jantar 
num restaurante.

Dia 3 Taskent/Kokand/Rishtan/
Fergana
Pensão completa. Saída para a 
estação para partir em comboio 
para Kokand. Almoço num 
restaurante. Em Kokand faremos 
uma visita do Palácio de Khudayar 
Khan, o ‘’Túmulo dos Reis’’, o 

Mausoléu de Dahma i Shakhon, 
o Mausoléu de Modari Khan, a 
Madraça de Narboutabeks e a 
Mesquita Djoumi. Seguimos para 
Fergana. Jantar no restaurante 
do hotel.

Dia 4 Fergana/Marguilan/
Rishtan/Taskent  
(350 km)
Pensão completa. Saída para 
Marguilan e visita da fábrica da 
seda. Seguimos para Rishtan 
localidade famosa pela sua 
cerâmica. Almoço na casa de 
Ceramista. Continuamos por 
estrada para Taskent. Jantar num 
restaurante.

Dia 5 Taskent/Urgench/Khiva 
(30 km)
Pensão completa. Partida em voo 
para Urgench. Chegada e transfer 
para Khiva. Dia completo de visita 
ao complexo arquitetónico Ichn-
kala, o de Kalta Minor, a Madraça 
de Amin Khan, o Palácio Kunya Ark 
e a Madraça de Mohamed Rahim 
Khan. Almoço num restaurante. 
Visita do complexo arquitetónico 
Tash Hovli, o Mausoléu de Pahlavan 

Mahmud, a Mesquita Juma, o 
Minarete e a Madraça Islom Khodja. 
Jantar num restaurante.

Dia 6 Khiva/Bujara (455 km)
Pensão completa. Saída para a 
estação para apanhar o comboio 
com destino Bujara. No caso 
de cancelamento do comboio, 
o percurso será realizado por 
estrada (7-8 horas aprox.). Almoço 
piquenique. Chegada e transfer ao 
hotel. Jantar num restaurante.

Dia 7 Bujara 
Pensão completa. Começamos a 
visita de Bujara com o Mausoléu 
dos Samani, a nascente Chashmai 
Ayub, a Mesquita Bolo Hauz e 
a Cidadela Ark. Almoço num 
restaurante. Pela tarde poderemos 
admirar o Minarete Kalyan, a 
Mesquita Poi Kalyan, a Madraça 
Miri Arab e a Cúpula Toki Zargaron. 
Seguimos com as Madraças 
Ulughbek e Abdullazizkan, a Cúpula 
Toki Telpak Furushon, a Mesquita 
Magoki Attory e a Cúpula Toki 
Sarafon. Jantar num restaurante.

Dia 8 Bujara
Pensão completa. Seguimos 

com a visita com o sepulcro da 
mãe de Bahouddin Nakshbandi, 
o Mausoléu Chor Bakr do séc. X 
e a residência de verão do Emir 
de Bukhara Sitorai-Mokhi-Hossa. 
Almoço num restaurante com a 
preparação do prato nacional PLOV. 
Finalizamos a visita com o complexo 
arquitetónico Lyabi Hauz, Chor 
Minor. Jantar num restaurante.

Dia 9 Bujara/Shakhrisabz/
Samarkanda (420 km.)
Pensão completa. Saída para 
Shahrisabz, cidade natal de 
Tamerlão, visita das ruínas do 
Palácio Ak-Saray, complexo 
Dor-ut Saodat (mesquita Jasrati 
Imon, Mausoléu de Johogir e 
Cripta), complexo Dor-ut Tillovat 
(Gumbazi-saidon e Mesquita Kok 
gumbaz). Almoço numa casa local. 
Continuação para Samarcanda. 
Jantar no hotel.

Dia 10 Samarcanda
Pesión completa. Começamos 
com a visita do Mausoléu Guri Emir 
(túmulo de Tamerlão), Mausoléu 
Rukhabad (visita exterior), a 
Praça Registan, a Madraça 

Ulughbek, a Madraça Shir Dor e a 
Madraça Tilla-Kori. Almoço num 
restaurante. Continuamos a visita 
do Observatório Ulughbek, o 
Museu da cidade antiga Afrosiyab 
e o complexo arquitetónico Shakhi-
Zinda,  Mesquita Bibi-Khonum 
e o bazar Siab. Jantar num 
restaurante.

Dia 11 Samarkanda/Taskent 
(310 km)
Pensão completa. Visita ao 
complexo Iman Al Bukhary, o 
Túmulo do Profeta Daniel, a 
Mesquita Hazret Hizr, e uma fábrica 
de papel antigo. Almoço num 
restaurante. Transfer à estação. 
Partida em comboio de alta 
velocidade para Taskent. Chegada.  
Jantar no hotel.

Dia 12 Taskent
Pequeno-almoço. Dia livre. À 
última hora da noite transfer ao 
aerporto.

Dia 13 Taskent/Portugal
Pela madrugada, partida em voo de 
regresso a Portugal. Chegada.

Rota de Samarcanda
UZBEQUISTÃO TASKENT · FERGANA · KHIVA · BUJARA · SAMARCANDA  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI 

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. 10 almoços e 10 jantares 
(bebidas não incluídas). Transfers 
e visitas em circuito com guia em 
espanhol, exclusivo para clientes da 
Catai. Seguro de viagem.

Importante saber
Preço desde baseado  em voos da 
Turkish Airlines, classe V, para viajar 
de 4 de março a 21 de novembro. 
Para um mínimo de 4 pessoas. 
Taxas aéreas incluídas. TK: € 310
Os voos domésticos ou ligações 
de comboio podem ser cancelados 
ou modificados sem aviso prévio. 
A infraestrutura turística no 
Uzbequistão é básica e os hotéis 
não correspondem aos padrões 
europeus. Muitas estradas não 
estão em boas condições.

Partidas
Junho: 6 e 27.
Julho: 4, 18.
 Agosto: 1, 15.
Setembro: 5, 19.
Outubro: 3 e 17.
Novembro: 7, 21.
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa.

Hotéis
Taskent. 3 noites Wyndham/4H - Ramada/4H

Fergana. 1 noite Grand Fergana/3H - Asia Fergana/3H 
Khiva. 1 noite Asia Khiva/4H - Arkanchi/3H

Bujara. 3 noites Devon Begi/Booutique Hotéis - 
Oient Star/Booutique Hotéis

Samarcanda. 2 noites Grand Samarkand/4H - Ermikhan/4H

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 
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Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

DESDE

€2.775
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

13 DIAS

https://www.catai.pt/viajes/a-rota-de-samarkand.html/11403/travelpricer


Dia 1 Portugal/Teerão 
Partida em voo com destino 
a Teerão, pela rota escolhida. 
Chegada e alojamento.

Dia 2 Teerão 
Meia pensão. Começamos o 
nosso percurso com uma vista 
panorâmica da cidade, visitaremos 
o Palácio de Golestan (2 palácios), 
Museu Nacional (pré-islâmico), 
Museu do Tapete. Almoço num 
restaurante. Seguimos com a zona 
norte da cidade, onde podemos ver 
o Santuário do Imã Zade Saleh e o 
tradicional Bazar.

Dia 3 Teerão/Kashan (245 km)
Meia pensão. Saída por estrada 
para Kashan, cidade famosa pelas 
suas alcatifas de cor grená e as suas 
casas palácio ricamente decoradas; 
visita do Jardim de Fin a casa de 
Taba Tabaye, construída em pleno 
período Qajar e a escola de teologia 
de Agha Bozorg. Almoço num 
restaurante.

Dia 4 Kashan/Yazd (395 km)
Meia pensão. Saída para Yazd , 
cidade Património da Humanidade. 
Visita das Torres do Silêncio, onde 
antigamente enterravam os mortos, 
o Templo do Fogo, a Praça de Amir 
Chakhmakh, e o antigo distrito de 
Fahadan. Almoço num restaurante.  
Pela noite realizaremos uma visita 
a um clube desportivo tradicional 
(Zurkhaneh ou Casa da Força), uma 
combinação de artes marciais e 
treino de força e música.

Dia 5 Yazd/Shiraz (440 km)
Meia pensão. Saída para Shiraz, 
pelo caminho realizaremos uma 
breve paragem para visitar o 
Cipreste de Abarkuh, também 
chamado Zoroastrian Sarv, com 25 
metros de altura e estima-se que 
tenha mais de quatro milénios. 
Almoço num restaurante. 
Seguimos para Pasárgada capital do 
Império e visita do túmulo de Ciro, 
o Grande. Seguimos para Shiraz.

Dia 6 Shiraz
Meia pensão. Shiraz é a cidade rosa 
e dos grandes poetas. Começamos 
a nossa visita com a Mesquita 
Nasir também conhecida como a 
mesquita rosa, edificação de grande 
beleza com uns chamativos vitrais 
de cor que cobrem grande parte da 
fachada. Pela tarde visita ao Túmulo 
de Hafez, o poeta mais venerado da 
Pérsia, situado num bonito jardim 
chamado Hafezieh. Almoço num 
restaurante. Pela tarde visitaremos 
o jardim de Eram, que é Património 
da Humanidade pela UNESCO.

Dia 7 Shiraz/Persépolis/Naqqsh-
e-Rustam/Isfahan (434 km)
Meia pensão. Visita de Persépolis. 
Subimos para entrar pela Porta 
de Xerxes, flanqueada por dois 
touros alados. Atrás encontramos 
os restos do “Palácio das Mil 
Colunas” e a Apadana ou Sala 
das Audiências Reais com as suas 
escadarias decoradas com relevos. 
Percorremos também os Palácios 

de Dário, Xerxes e Artaxerxes e o 
pequeno Museu Arqueológico. 
Almoço num restaurante. Mais 
tarde, em Naqsh-e-Rustam veremos 
os Túmulos de Dário I, Xerxes, 
Artaxerxes e Dário II, esculpidos na 
rocha. Seguimos para Isfahan.

Dia 8 Isfahan  
Meia pensão. Começamos a visita 
pela Praça Shah Abbas o grande. É 
a segunda maior praça do mundo, e 
está rodeada por edifícios da época 
sefávida. A Mesquita Shah, situada 
no lado sul da praça, o Palácio de 
Ali Qapu no lado oeste, a Mesquita 
Sheikh Loft Allah situada no lado 
este e na parte norte a porta Keisaria 
abrindo-se ao Grande Bazar de 
Isfahan. Almoço num restaurante. 
Seguimos com a visita das pontes 
históricas (33 arcos e Khajou). 

Dia 9 Isfahan 
Meia pensão. Seguimos com 
a visita de Isfahan, o Palácio 
de Chehelsotoun, a catedral 
Arménia de Vank, cujo interior 

está ricamente decorado com 
uma mistura islâmica e cristã, 
passeio pelo bairro arménio e o 
Museu da Música. Alberga uma 
excelente coleção de instrumentos 
persas tradicionais. Almoço num 
restaurante. Tarde livre para 
passear pela cidade. 

Dia 10 Isfahan/Abyane/Qom/
Teerão (447 km)
Meia pensão. Saída por estrada 
para Teerão. Paragem em Abyane, 
pitoresca aldeia em adobe 
vermelho que parece ter parado no 
tempo. Almoço num restaurante. 
Seguimos para a cidade sagrada de 
Qom, com o seu incrível Mausoléu 
(visita panorâmica). À última hora 
transfer ao Hotel Ibis do aeroporto 
de Teerão. Alojamento até à partida 
do seu voo. Transfer por conta do 
cliente em shuttle bus (gratuito) 
do hotel.

Dia 11  Teerão/Portugal
Pela madrugada, partida em voo de 
regresso a Portugal. Chegada.

Irão Essencial
IRÃO TEERÃO · KASHAN · YAZD · SHIRAZ · ISFAHAN · QOM  
CIRCUITO REGULAR COM GUIAS EM ESPANHOL

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. 9 almoços (bebidas não 
incluídas). Transfers e visitas 
em circuito regular (partilhado 
com mais clientes) com guia em 
espanhol. Seguro de viagem.

Importante saber
Preço desde baseado  em voos 
da Turkish Airlines, classe P / V, 
para viajar de 19 de junho a 25 de 
setembro. 
Taxas aéreas incluídas. TK: € 265.
É obrigatório para as mulheres 
de qualquer nacionalidade usar 
um lenço na cabeça (pode ser de 
qualquer cor) e durante todo o dia, o 
lenço só pode ser retirado no quarto 
do hotel. É muito importante usar 
o lenço logo na chegada ao Irão e 
deve ser colocado antes de descer 
do avião e não é aconselhável 
demonstrar afeto em público. 
Recomenda-se roupas largas (saia 
ou calças compridas) e com mangas 
compridas.Os homens não podem 
vestir calções ou camisas de manga 
curta.
Visto obrigatório. 

Partidas
Junho: 26.
Julho: 17.
Agosto: 14.
Setembro: 4, 25.
Novembro: 6 e 14.
Dezembro: 4.
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa

Hotéis
Teerão. 2 noites Enghelab/4H

Kashan. 1 noite Negarestan/4H

Yazd. 1 noite Dad/4H

Shiraz. 2 noites Setaregan/4H

Isfahán. 3 noites Safir/4H

Teerão Aerporto. 1 noite Ibis/3H

Hotéis previsto ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 
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Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

DESDE

€1.995
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

11 DIAS

https://www.catai.pt/viajes/irao-essencial.html/13278/travelpricer


Dia 1 Portugal/Beirute 
Partida em voo com destino a 
Beirute, pela rota escolhida. 
Chegada e alojamento.

Dia 2 Beirute/Sídon/Tiro/Beirute 
Meia pensão. Saída para a histórica 
cidade de Sídon, famosa pelas suas 
origens fenícias, visita da cidadela 
medieval do mar, o caravançarai 
dos Francos, o Palácio Debaas e 
o mercado tradicional. Almoço 
num restaurante. Seguimos 
para a cidade de Tiro, principal 
cidade fenícia na antiguidade e 
centro greco-romano de grande 
importância onde zarpavam os 
navios comerciais que conquistaram 
o Mediterrâneo meridional e 
ocidental, visita da Necrópole, o 
Arco do Triunfo, a via colunada, o 
Hipódromo, o bairro marítimo e as 
termas.

Dia 3 Beirute/Cedros de Baruk/ 
Anjar/Balbeque/Beirute 
Meia pensão. Saída para a 
região de Chouf, conhecida pela 

sua riqueza natural e as suas 
pitorescas povoações, passeio 
pela reserva natural dos Cedros de 
Barouk, dedicada à conservação 
e desenvolvimento de espécies 
animais e naturais, entre as quais 
se destaca o Cedrus libani, se a 
climatologia o permitir. Seguimos 
para o Vale de Beka, armazém e 
zona de cultivo do país. Visita das 
ruínas da antiga cidade omíada de 
Anjar. Almoço num restaurante. 
Continuamos a viagem até à cidade 
de Balbeque, situada na zona mais 
alta do vale. Impressionante lugar 
rodeado de montanhas nevadas 
onde se encontra o maior conjunto 
de templos romanos dedicados a 
Júpiter, Vénus e Mercúrio. Regresso 
a Beirute.

Dia 4 Beirute /Grutas de Jeita/ 
Biblos /Harissa/Nahr Kalb/ 
Beirute 
Meia pensão. Pela manhã partida 
até ao norte para visitar as Grutas 
de Jeita, gruta natural com incríveis 

formações calcáreas em forma 
de estalactites e estalagmites, 
passeio a pé e em barco pelas 
galerias interiores. Seguimos para 
Biblos a cidade mais antiga da 
Humanidade segundo a Bíblia. 
Visita do seu recinto arqueológico, 
um dos mais importantes do Médio 
Oriente, o mercado tradicional e 
o seu porto piscatório. Almoço 
num restaurante. De regresso a 
Beirute faremos uma paragem no 
convento da Virgem de Harissa, um 
miradouro com vistas sobre a Baía 
de Jounie e Beirute.

Dia 5 Beirute/ Beit ed-Dine Deir el 
Qamar/Beirute 
Meia pensão. Visita da cidade 
començamos pelo passeio 
marítimo, a pedra das pombas 
Rouche, o Museu Nacional e o 
centro histórico em reconstrução 
(ruínas romanas, fenícias, igrejas, 
mesquitas) e o centro moderno 
com a praça de L’Etoile. Seguimos 
para a povoação de Deir el Qamar, 

pitoresco povo aristocrático com 
construções típicas de montanha 
que foi capital do Emirato do Líbano 
durante a época otomana. Almoço 
num restaurante. Continuamos 
para Beit ed-Dine para visitar 
o Palácio dos Emires, amostra 
exemplar da arquitetura libanesa do 
séc.XIX, com belos pátios interiores, 
quartos decorados com estilo 
damasquino e jardins com mosaicos 
romanos. Regresso a Beirute.

Dia 6 Beirute/Cedros/Trípoli/ 
Beirute 
Meia pensão. Saída para o Monte 
Líbano, no norte do país, onde 
encontraremos a pitoresca aldeia 
de Bcherri e o museu de Khalil 
Gibran, o famoso escritor nascido 
nesta elevada povoação nos finais 
do séc. XIX e conhecido pela sua 
obra “O Profeta”. Subida até aos 
2.000 m de altitude para passear 
pela reserva dos Cedros do Senhor. 
Seguimos para Trípoli, a segunda 
cidade do país, visita dos seus 

mercados tradicionais árabes, 
com todo o tipo de alimentos, 
artesanato, sabões, ouro, prata, etc. 
Almoço num restaurante. Visita 
do famoso castelo cruzado de St. 
Gilles, restos de um valioso passado 
de enfrentamentos entre Cruzados 
e Árabes.

Dia 7 Beirute 
Pequeno-almoço. Dia livre 
para desfrutar desta moderna e 
maravilhosa cidade. Sugerimos 
passear pela cidade que se resiste 
a morrer, a metrópole cosmopolita 
por excelência do Mediterrâneo.

Dia 8 Beirute/Portugal 
Partida em voo de regresso a 
Portugal. Chegada.

Líbano: Berço de Civilizações
LÍBANO BEIRUTE · SÍDON · TIRO · CEDROS DE BARUK · BALBEQUE · BIBLOS · HARISSA · BEITEDDIN · TRÍPOLI
CIRCUITO REGULAR

Nossos serviços
Voos de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. 5 almoços (bebidas não 
incluídas). Transfers e visitas 
em circuito regular (partilhado 
com mais clientes) com guia em 
espanhol. Seguro de viagem. 

Importante saber
Preço desde baseado em voos 
da Turkish Airlines, classe P, para 
viajar de 17 de outubro a 21 de 
novembro, na categoria C.
Taxas aéreas incluídas. TK: € 320.
A ordem das visitas pode ser 
alterada dependendo das condições 
meteorológicas

Partidas
Junho: 13, 27.
Julho: 11, 25.
Agosto: 1, 8, 15, 22.
Setembro: 5, 12, 26.
Outubro: 1, 17, 31.
Novembro: 7, 21.
Dezembro: 5.
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa.

Hotéis
Cat. C Cat. B Cat. A

Beirute. 
7 noites

Bella Riva/4H  - 
Plaza/4H

Lancaster Rouche/ 
4HSup.- Lancaster 
Suites/4HSup.

Commodore/5H 
Crowne/5H

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 
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Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

DESDE

€1.735
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

8 DIAS

https://www.catai.pt/viajes/libano-bercp-civilizacoes.html/14173/travelpricer


Dia 1 Portugal/Tbilisi
Partida em voo com destino Tbilisi, 
pela rota escolhida. Noite a bordo.

Dia 2 Tbilisi
Chegada e alojamento. 
Começamos a visita da cidade 
de Tbilisi, capital da Geórgia, 
visitando a igreja Metekhi, Meteji, 
situada numa falésia, com vistas 
para o rio Mtkvari, a Fortaleza 
defensiva Narikala, que data do 
séc. IV. Podemos descer pelas 
escadas da fortaleza e ver a cidade 
do alto. Visitaremos os Banhos de 
Enxofre do antigo Tiflis, a Igreja 
Sioni, às margens do rio Mtkvari. 
Caminhando encontramos a Igreja 
Anchisjati, a mais antiga de Tbilisi 
que mantém a imagem milagrosa 
de Jesus Cristo. Passeamos pela 
Avenida de Rustaveli, a rua principal 
da cidade com a visita a um estúdio 
de arte onde poderemos conhecer 
o artesanato tradicional. Jantar de 
boas-vindas.

Dia 3 Tbilisi/Sighnaghi/Kakheti/
Tbilisi 
Meia pensão. Partida para Kakheti, 
região famosa pelos seus vinhos. 
Visitaremos o Convento de Bodbe, 
onde se encontram as relíquias 
de Santa Nina, atualmente é um 
importante centro de peregrinação. 
Saída para Signagui, "Cidade do 
Amor", uma das cidades mais 
pequeninas da Geórgia, famosa 
pelos seus vinhos e as suas alcatifas 
tradicionais, a sua muralha e as 
suas 23 torres que circundam 
a cidade. Almoço e prova de 
vinhos numa adega local. Pela 
tarde, visita da Casa-Museu de 
Tsinandali, que durante o séc. XIX, 
foi a residência do poeta e homem 
público Alexandre Chavchavadre. 
No seu interior contém uma adega 
com uma coleção única de vinhos. 
Regresso a Tbilisi.

Dia 4 Tbilisi/Mskheta/Gudauri
Meia pensão. Saída para 
Mskheta, a cidade mais sagrada da 

Geórgia e antiga capital do país. 
Começaremos a visita subindo 
até à colina onde se encontra uma 
das três igrejas da aldeia que 
formam parte do Património da 
Humanidade: a igreja de Jvari. O 
lugar vale a pena ainda que não 
estivesse a igreja. Desde a colina 
desfrutaremos de uma preciosa 
vista de Mskheta e da confluência 
dos dois rios Mtkvari e Aragvi. Em 
seguida, distinguimos a Catedral 
de Svestitskhoveli, que visitaremos 
depois. Continuaremos através 
da Via Militar Georgiana para 
Ananuri, para visitar o complexo 
arquitetónico de Ananuri. O 
desenho é característico dos finais 
do período medieval e inclui uma 
fortaleza, duas igrejas, uma antiga 
torre de vigilância, uma prisão e 
outros edifícios cívicos. Chegada a 
Gudauri. Jantar no hotel.

Dia 5 Gudauri/Kazbegui/Gudauri 
Meia pensão. Partida para 
Kazbegui, também conhecido como 

Stepantsminda. É uma aldeia a 
norte da Geórgia. Encontra-se num 
precioso vale com o Monte Kazbek 
como cume mais alto. Realizaremos 
um bonito passeio (3 horas aprox) 
para visitar a igreja da Trindade, 
situada em Guerguetti. Regresso a 
Gudauri. Jantar no hotel.

Dia 6 Gudauri/Uplistsije/
Akhaltsikhe 
Meia pensão. Saída para Uplistsije, 
antiga cidade escavada na rocha 
localizada no centro da Geórgia, 
a uns 10 km a este da cidade 
de Gori. Tem várias construções 
datadas desde a Idade do Ferro até 
à Baixa Idade Média, e destaca pela 
combinação única de vários estilos 
de culturas rupestres da Anatólia e 
Irão, bem como pela coexistência 
de arquitetura pagã e cristã. 
Almoço. Saída para Gori, visita do 
Museu de Lenin e a sua casa. Saída 
para Akhaltsikhe, através do parque 
Borjomi para provar a sua famosa 
água mineral.

Dia 7 Akkhaltsikhe/Vardzia/
Tbilisi 
Meia pensão. Partida para Vardzia, 
complexo rupestre de grutas e 
túneis, praticamente uma cidade. A 
sua singular localização respondia 
à necessidade de defesa contra os 
mongóis. Possuia mais de seis mil 
estâncias distribuídas por treze 
pisos bem como uma igreja, uma 
sala do trono e um sistema de 
regadio para cultivos em socalcos. 
Alberga uma excelente mostra 
de pintura medieval georgiana. 
Continuamos o nosso percurso até 
à fortaleza de Khertvisi, situada na 
região Meskheti do sul da Geórgia. 
A sua localização estratégica 
guardava o caminho que unia 
as localidades de Akhalkalaki e 
Akhaltsikhe. Visita ao Castelo de 
Rabati. Jantar num restaurante 
local com espetáculo folclórico.

Dia 8 Tbilisi/Portugal 
Partida em voo de regresso a 
Portugal. Chegada.

Geórgia
GEÓRGIA TBILISI · SIGHNAGUI · MSKHETA · GUDAURI · AKHALTSIKHE
CIRCUITO REGULAR

Nossos serviços
Voo em linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. 2 almoços e 4 jantares 
(bebidas não incluídas), 1 prova 
de vinhos. Transfers e visitas, 
em circuito regular (partilhado 
com mais clientes) com guia em 
espanhol. Seguro de viagem.

Importante saber
Preço desde baseado  em voos 
da Turkish Airlines, classe V, para 
viajar de 5 de junho a 4 de julho e 
de 28 de agosto a 23 de outubro, na 
categoria C. 
Taxas aéreas incluídas. TK: € 235. 
Os alojamentos e a infraestrutura 
turística na Geórgia não 
correspondem aos padrões 
europeus. Os museus fecham às 
segundas-feiras.

Partidas
Junho: 5, 19.
Julho: 3, 17, 31.
Agosto: 14, 28.
Setembro: 11, 25.
Outubro: 9, 23.
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa

Hotéis
Cat. C Cat. B Cat. A

Tbilisi. 4 noites Astoria/3H Sharden/3H Mercure/4H
Gudauri. 2 noites Gudauri/3H Alpina/3H Marco Polo/4H
Akhaltsikhe. 1 noite Grand Palace/3H Rabath/3H Lomsia/3H

Hotéis previstos ou de categoria similar

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 
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Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

DESDE

€1.540
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

8 DIAS

https://www.catai.pt/viajes/pt-georgia.html/12867/travelpricer


WINTER WONDERLA

ÍNDIA,  
CHINA E JAPÃO
Índia, Nepal, Butão, Sri Lanka,  
Maldivas, Japão, Coreia do Sul, 
Hong Kong, China.
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DOCUMENTAÇÃO
Informação válida para cidadãos com 
nacionalidade portuguesa. Outras 
nacionalidades consultar. Passaporte 
com validade mínima de 6 meses, 
relativamente à data de regresso da 
viagem.

VACINAS
Não há vacinas obrigatórias para 
viajantes provenientes da União 
Europeia.

VISTOS
• Índia. Obtem-se o visto on-line 
(www. indiavisaonline.gov.in/visa). 
Preço (aprox.): 45 USD. Através da 
Embaixada da Índia em Lisboa: desde 
160 €.
• Nepal. O visto é obtido à entrada do 
país. Visto para estadias de menos de 15 
dias. Preço: 30 USD. Visto para estadia 
entre 16 e 30 dias. Preço 60 USD. 

• Butão. Obtenção da autorização 
de entrada a Butão em grupo 45 
dias antes da partida. É necessária 
fotocópia digitalizada a cores dos 
dados do passaporte. Preço (aprox.): 
40 €. Reservas com menos de 45 dias 
de antecedência será tratado como 
individual. Preço (aprox.): 240 €.
• Sri Lanka. Obtém-se o visto on-line 
(web www.eta.gov.lk/ slvisa/). Preço: 
35 USD (recomendamos levar o visto 
de forma a agilizar os processos de 
passagem pela alfândega). 
• Hong Kong, Maldivas, Japão e 
Coreia do Sul. Não é necessário visto. 
• China. E necessário para 
nacionalidade portuguesa. 
Passaporte com validadez mínima 6 
meses a partir da data de regresso da 
viagem. 

Requisitos para obter o visto da 
China: o viajante deverá comparecer 
na Embaixada da China em Lisboa 
com o objetivo de que lhe seja 
copiada a impressão digital, 
imprescindível para a obtenção do 
visto. Deverá entrar na página web da 
Embaixada da China em Lisboa, onde 
deverá se apresentar pessoalmente, 
e preencher o formulário online e 
imprimí-lo. Uma vez preenchido o 
formulário, deverá solicitar também 
na web uma marcação prévia na 
Embaixada da China em Lisboa. 
No dia e hora escolhidos, deverá 
apresentar-se na Embaixada para 
entregar o formulário junto com o 
passaporte, permitir que lhe seja 
copiada a impressão digital e pagar o 
visto. Preço: 180 €..
Outras nacionalidades consultar.

QUARTOS
Os quartos com cama de casal não 
estão garantidos, são sob pedido. 
Nas Maldivas há poucos hotéis com a 
possibilidade de duas camas. 
Quartos triplos: tendo em conta que 
na maioria dos hotéis são poucos ou não 
há este tipo de quartos, entende-se que 
ditos alojamentos correspondem a um 
quarto duplo no qual será incorporada 
uma cama extra.
CHINA E JAPÃO
Quartos triplos: os hotéis não dispõem 
de camas extras na maiorira da ocasiões, 
já que os quartos não estão adaptados. 
No Japão nos Onsen Ryokan, os quartos 
individuais somente poderão ser 
confirmados segundo disponibilidade.

LOJAS
É costume na Índia e China, ao terminar 
as visitas, realizar uma visita a uma 
fábrica/ loja para conhecer a diversidade 
do artesanato do país.

GORJETAS
Em toda a Ásia existe o costume, que de 
forma errónea denominamos gorjeta, 
de dar uma quantidade de dinheiro 
ao pessoal de serviço como guias, 
condutores, bagageiros, etc. 
Isto é informado à chegada ao país e 
é costume dar ao deixar cada cidade 
e ao finalizar a viagem. A quantidade 
estimada é de 3 ou 4 € por pessoa e dia 
para cada guia e condutor.

Vistos e gorjetas não incluídos.



Dia 1 Portugal/Deli 
Partida em voo com destino a Deli, 
pela rota escolhida. Chegada e 
transfer ao hotel. Alojamento.

Dia 2 Deli 
Pensão completa. Visita da cidade: 
Jamma Masjid, a maior mesquita da 
Índia. Continuação com passagem 
pelo Forte Vermelho. Mais tarde 
aproximamo-nos a Nova Deli: Raj 
Ghat, panorâmica dos edifícios 
governamentais ao longo do Raj 
Path e a imponente Porta da Índia. 
Almoço em restaurante. Depois 
visita do Templo Sikh e o Minarete 
Qtub Minar de 72 m de altura. 
Jantar no hotel.

Dia 3 Deli/Samode/Jaipur 
Pensão completa. Saída por 
estrada para Samode. Chegada e 
visita do seu palácio, atualmente 

convertido em hotel, no qual se 
destaca a riqueza das suas galerias, 
a sua requintada decoração e 
principalmente, o seu famoso 
“salão dos espelhos”. Almoço no 
Palácio e continuação até à “Cidade 
Rosa” de Jaipur com a fachada do 
Palácio dos Ventos. Terminaremos o 
dia assistindo à cerimónia Aarti no 
Templo de Birla. Jantar no hotel.

Dia 4 Jaipur/Amber/Jaipur 
Pensão completa. Pela manhã 
visita do Palácio-Forte de Amber, 
que desde a estrada nos brinda 
com uma espetacular imagem. 
Subimos ao seu palácio fortificado 
cujas salas estão adornadas com 
pinturas e filigranas de mármore. 
Almoço em restaurante. Pela 
tarde, visita do Palácio Maharajá 
e o Observatório de Jai Singh II. 

Continuação com um passeio em 
riquexó, típico triciclo indiano, no 
qual percorremos as ruas sempre 
atestadas de gente. Jantar no 
hotel.

Dia 5 Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra 
Pensão completa. Partida por 
estrada para Agra, visitando em 
viagem a “cidade abandonada” 
de Fatehpur Sikri, capital imperial 
parada no tempo. Foi a última 
cidade construída por Akbar e 
abandonada aparentemente por 
falta de água. Almoço em caminho 
em Bharatpur. Continuação para 
Agra, cidade que alternava com Deli 
a capital do império Mogol. Pela 
tarde visita do espetacular Forte 
Vermelho e os seus palácios de 
mármore branco, que se levantam 
majestosamente nas margens do 

pacífico rio Yamuna. Jantar no 
hotel.

Dia 6 Agra/Deli 
Meia pensão. Pela manhã visita do 
Taj Mahal, um poema em mármore 
branco construído pelo Imperador 
Shah Jahan como monumento 
ao amor, que com uma perfeição 
arquitetónica insuperável, cativa 
a quem o contempla. Almoço 
no hotel. Regresso por estrada 
para Deli. Chegada e transfer ao 
aeroporto.

Dia 7 Deli/Portugal 
À primeira hora da madrugada, 
partida em voo de regresso a 
Portugal. Chegada.

Índia ao seu Alcance 
ÍNDIA DELI · JAIPUR · AGRA  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI  · EXTENSÃO KATMANDU · PREÇO ESTRELA

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. 5 almoços e 4 jantares 
(bebidas não incluídas). Circuito 
exclusivo para clientes da Catai. 
Transporte com ar-condicionado. 
Entradas nos monumentos 
previstos. Subida ao Forte Amber 
em elefante ou jeep (segundo 
disponibilidade, não aceita 
reservas). Passeio em riquexó e 
assistência à ceremónia Aarti em 
Jaipur. Guia em espanhol de Deli a 
Deli. Seguro de viagem. 
Extensão Katmandu: alojamento 
e pequeno-almoço. 1 jantar buffet 
(bebidas não incluídas). Transfers 
e visitas exclusivo para clientes da 
Catai com guia em espanhol/inglês. 

Importante saber
Preço desde baseado em voos 
da Lufthansa, classe K, para viajar 
entre 10 de Maio e 20 de Setembro.
Taxas aéreas incluídas. LH: € 425.
O preço do programa está baseado 
num mínimo de 10 pessoas a viajar 
juntas na mesma data. 
Supl. Min. 2-9 pessoas: € 80 por 
pessoa
As visitas e transfers são partilhados 
com mais clientes da Catai 
coincidentes nas mesmas datas de 
viagem. 

Partidas
Segunda-feira (10 mai-21 mar/22).
Notas de partida:
Lufthansa: Lisboa/Porto.

Hotéis
Deli. 2 noites Radisson Blu Dwarka/5H  

Vivanta New Delhi Dwarka/5H

Jaipur. 2 noites Trident/5H - Marriott Jaipur/5H 
Holiday Inn City Centre/4HSup.

Agra. 1 noite Courtyard by Marriott/4HSup. 

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai.  Preço desde para o mínimo 10 pessoas em quarto duplo. 
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Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt
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Experiências e 
Vantagens Catai 
• Wi-Fi gratuito nos hotéis da 
Índia.
• Visita ao Templo Sikh em 
Deli.
• Cerimónia Aarti no Templo de 
Birla em Jaipur.
• Passeio em riquexó em 
Jaipur.

Índia ao seu Alcance e  
Katmandu 
11 días desde 1.700 € 
Taxas e combustível incluídos 
Preço desde baseado em voos 
da Lufthansa, classe K, para viajar 
entre 10 de Maio e 20 de Setembro.
Taxas aéreas incluídas. LH:  425 €.
1 noite em Deli H. Radisson 
Blu Dwarka/5★e 3 noites 
em Katmandu H. Fairfield by 
Marriott/3★Sup. em alojamento 
e pequeno-almoço. 1 Jantar 
buffet em Katmandu (bebidas 
não incluídas). Transfers. Visitas 
de Katmandu/Swayambunath/
Patan com guia em espanhol. Voos 
Deli/Katmandu/Deli em classes 
especiais

https://www.catai.pt/viajes/india-ao-seu-alcance.html/11692/travelpricer


Dia 1 Portugal/Deli 
Partida em voo com destino a Deli, 
pela rota escolhida. Noite a bordo.

Dia 2 Deli 
Chegada e alojamento. Pensão 
completa. Visita da cidade: Jamma 
Masjid, a maior mesquita da 
Índia, em pleno coração da velha 
Deli. Continuação com passagem 
pelo Forte Vermelho. Mais tarde 
aproximamo-nos à nova Deli, 
veremos o Raj Ghat, local onde foi 
cremado Ghandi, para continuar 
com uma panorâmica dos edifícios 
governamentais ao longo do Raj 
Path, uma grande avenida rodeada 
de parques e da imponente Porta 
da Índia. Almoço em restaurante 
local. Para completar o nosso 
percurso, visitamos o Templo Sikh e 
o Minarete Qtub Minar de 72 m de 
altura. Jantar no hotel.

Dia 3 Deli/Samode/Jaipur 
Pensão completa. Partida por 
estrada para Samode, pequena 

aldeia que conta com um 
maravilhoso palácio convertido em 
hotel de requintado luxo oriental. 
Almoço no Palácio e continuação 
até à “cidade rosa” de Jaipur. Pela 
tarde, assistiremos a uma cerimónia 
Aarti no Templo Birla. Jantar no 
hotel.

Dia 4 Jaipur/Amber/Jaipur 
Pensão completa. Pela manhã 
visita do Palácio-Forte de 
Amber. Subimos até ao seu 
palácio fortificado. Almoço em 
restaurante local. Pela tarde, 
visita do Palácio Maharajá e o 
Observatório de Jai Singh II. 
Continuação com um passeio em 
riquexó, típico triciclo indiano, no 
qual percorremos as ruas sempre 
atestadas de gente e lojas da 
cidade. Jantar no hotel.

Dia 5 Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra 
Pensão completa. Partida por 
estrada para Agra, visitando em 
viagem a “cidade abandonada” 

de Fatehpur Sikri. Almoço 
em caminho em Bharatpur. 
Continuação para Agra. Pela tarde 
visita do espetacular forte vemelho 
e dos seus palácios de mármore, 
nas margens do rio Yamuna. Jantar 
no hotel.

Dia 6 Agra/Deli 
Meia pensão. Pela manhã visita 
do Taj Mahal, um poema em 
mármore branco construído no 
séc. XVII. Com uma perfeição 
arquitetónica insuperável, cativa 
a quem o contempla. Almoço no 
hotel. Regresso por estrada para 
Deli. Chegada a Deli, noite em hotel 
próximo ao aeroporto.

Dia 7 Deli/Malé (Ilhas Maldivas) 
De madrugada transfer para o 
aeroporto. Partida em voo para 
Malé, via Colombo. Transfer ao 
hotel escolhido. Alojamento.

Dias 8 ao 10 Ilhas Maldivas 
Estadia em regime segundo o 
hotel escolhido. 

Dias livres para desfrutar das águas 
turquesas.

Dia 11 Malé/Portugal 
Pequeno-almoço. Partida em voo 
de regresso a Portugal. Noite a 
bordo.

Dia 12 Portugal 
Chegada.

Índia ao seu Alcance e Maldivas
ÍNDIA · MALDIVAS DELI · JAIPUR · AGRA · MALDIVAS 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI · EXTENSÃO VARANASI · PRECIO ESTRELLA

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. 5 almoços e 4 jantares 
(bebidas não incluídas). Transporte 
com ar-condicionado. Subida ao 
Forte Amber em elefante ou jeep 
(segundo disponibilidade, não 
aceita reserva prévia). Circuito com 
guia em espanhol de Deli a Deli, 
exclusivo para clientes da Catai. 
Seguro de viagem. 
Maldivas: Alojamento e pequeno 
almoço. Transferes regulares em 
lancha rápida com assistência em 
inglês.
Extensão Varanasi: alojamento e 
pequeno-almoço. Transfers e visita 
com guia em espanhol.

Importante saber
Preço desde baseado em voos da  
Turkish Airlines, classe V/U, para 
viajar entre 10 de Maio e 28 de 
Junho.
Taxas aéreas incluídas. TK: € 465.
O preço do programa está baseado 
num mínimo de 10 pessoas a viajar 
juntas na mesma data. 
Supl. Min. 2-9 pessoas: € 80 por 
pessoa
As visitas e transfers são partilhados 
com mais clientes da Catai 
coincidentes nas mesmas datas de 
viagem. 

Partidas
Segunda-feira (3 mai-21 mar/22).
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa/Porto.

Hotéis
Deli. 3 noites Radisson Blu Dwarka/ 5H - 

Vivanta New Delhi Dwarka/5H

Jaipur. 2 noites Trident/5H - Marriott Jaipur/5H - 
Holiday Inn City Centre/4HSup.

Agra. 1 noite Courtyard by Marriott/4HSup.
Maldivas. 4 noites Sheraton Full Moon/5H (hab. Deluxe)

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai.  Preço desde para o mínimo 10 pessoas em quarto duplo.
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Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt
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Experiências e 
Vantagens Catai
• Wi-Fi gratuito nos hotéis 
da Índia.
• Visita ao Templo Sikh em 
Deli.
• Cerimónia Aarti no Templo 
Birla em Jaipur.
• Passeio em riquexó em 
Jaipur.

Índia a seu Alcance, Varanasi e Maldivas
14 dias desde 2.925 € Taxas e combustível incluídos 
Preço desde baseado em voos da Turkish Airlines, classe V/U, para viajar 
entre 10 de Maio e 28 de Junho.  Taxas aéreas incluídas. 
TK:  465 €. Voos domésticos em classes especiais.

Dia 7 Deli/Varanasi
Pequeno-almoço. Partida 
em voo para Varanasi. H. Taj 
Ganges/4★Sup.

Dia 8 Varanasi/Deli
Pelo amanhecer faremos um 
percurso em barca pelo Ganges, 
onde comtemplaremos os fiéis 
ao longo dos ghats. Em seguida 
daremos um passeio pelo labirinto 
de ruelas da cidade. Pequeno-

almoço. Partida em voo para 
Deli. Transfer ao  H. Radisson Blu 
Dwarka/5★.

Dia 9 Deli/Malé (Ilhas Maldivas)
Pela madrugada partida em voo 
para Malé, via Colombo. Transfer 
ao hotel escolhido. Alojamento.

Dias 10 ao 12 Ilhas Maldivas

Dia 13 Malé/Portugal

Dia 14 Portugal

https://www.catai.pt/viajes/india-ao-seu-alcance-maldivas.html/13745/travelpricer


Dia 1 Portugal/Deli
Partida em voo com destino Deli, 
pela rota escolhida. Chegada e 
alojamento.

Dia 2 Deli
Pequeno-almoço. Pela manhã, 
visita da Jamma Masjid, a maior 
mesquita da Índia, em pleno 
coração da Velha Deli. Mais tarde, 
aproximamo-nos do Raj Ghat, lugar 
onde o Ghandi foi incinerado, para 
continuarmos com uma panorâmica 
dos edifícios governamentais ao 
longo do Raj Path e a imponente 
Porta da Índia. Para completar o 
nosso percurso, visitamos o Templo 
de Birla e o Templo Sikh. Também 
visitaremos o impressionante 
Minarete de Qtub Minar de 72 m 
de altura.

Dia 3 Deli/Itmad-Ud-Daulah/Agra
Pequeno-almoço. Saída por 
estrada para Agra, cidade que 

alternava con Deli a centralidade 
do Império Mogol. Em rota, 
visitaremos o túmulo Itmad-Ud-
Daulah, um dos túmulos mogóis 
mais belos, para terminar no Forte 
Vermelho e os seus palácios de 
mármore branco, que se erguem 
majestosamente às margens do 
tranquilo rio Yamuna.

Dia 4 Agra/Abhaneri/Jaipur
Pequeno-almoço. Bem cedo 
pela manhã, visita do Taj Mahal, 
mausoléu dedicado ao amor 
construído pelo Imperador Shah 
Jahan para guardar os restos 
mortais da sua esposa Muntaz 
Mahal. Saída por estrada para 
Jaipur, visitando em rota o algibe 
escalonado de Chand Baori em 
Abhaneri, um dos primeiros 
“baoris” construídos no Rajastão. 
Estes poços têm forma de cone 
invertido, com vários socalcos 

unidos por trechos escalonados. 
Chegada a Jaipur, a "cidade rosa", 
que deve o seu cognome à cor 
do arenito dos seus edifícios. 
Ao entardecer, assistiremos à 
cerimónia Aarti que se celebra no 
Templo Birla.

Dia 5 Jaipur/Amber/Jaipur
Pequeno-almoço. Visitaremos 
Amber, que da estrada nos oferece 
uma imagem espetacular. Subimos 
até ao seu palácio fortificado 
cujos pavilhões estão decorados 
com pinturas e filigranas de 
mármore. De regresso a Jaipur, 
aproximaremo-nos do Palácio do 
Marará e os seus museus, bem 
como o Observatório de Jai Singh. 

Dia 6 Jaipur/Pushkar
Pequeno-almoço. Saída por 
estrada a Pushkar. Chegada e visita 
da pequena aldeia de Pushkar com 
o seu lago sagrado e Ajmer, capital 

dos Rajputes. Visitaremos a Tumba 
do Santo Sufi Khwaja Muin-ud Din 
Chishti.

Dia 7 Pushkar/Jodhpur
Pequeno-almoço. Saída por 
estrada para Jodhpur. Rodeada por 
uma grande muralha defensiva, 
Jodhpur é conhecida como a 
“cidade azul” pela cor azul intensa 
das suas casas, que contrasta com 
a areia dourada que formam as 
dunas no vizinho deserto do Thar. 
Pela tarde, subimos até ao Forte 
Meherangarh. Destaca-se o Moti 
Mahal e o Phool Mahal. Também 
visitaremos o crematório real de 
Jashwant Thada e os jardins de 
Mandore.

Dia 8 Jodhpur/Ranakpur/Udaipur
Meia pensão. Pela manhã 
bem cedo saímos por estrada 
para Ranakpur, para visitar o 
impressionante Templo Jainista 

de Adinath do séc. XV. Depois do 
almoço, continuação para Udaipur, 
cidade palaciana requintada e com 
um toque romântico.

Dia 9 Udaipur
Pequeno-almoço. Visita da cidade. 
Bordejamos os seus dois lagos 
para visitar mais tarde o Museu 
do Palácio que exibe uma valiosa 
coleção de miniaturas e porcelanas 
e o delicioso Jardim das Donzelas, 
Shehalio Ki Bari, com fontes ao 
estilo dos jardins mogóis. Por 
último, visitamos o Museu de 
Artesanato. Tarde livre.

Dia 10 Udaipur/Deli
Pequeno-almoço. Manhã livre. 
Pela tarde, partida em voo para 
Deli.

Dia 11 Deli/Portugal
Pela madrugada, partida em voo de 
regresso a Portugal. Chegada.

Terra de Marajás
ÍNDIA DELI · AGRA · JAIPUR · PUSHKAR · JODHPUR · RANAKPUR · UDAIPUR  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI 

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. 1 almoço em Ranakpur 
(bebidas não incluídas). Transporte 
com ar-condicionado. Subida ao 
Forte Amber de elefante ou jeep 
(não aceitam reserva prévia). 
Circuito exclusivo para clientes 
da Catai. Desde 2 pessoas: guia 
em espanhol exceto em Pushkar, 
que será em inglês. A partir de 10 
pessoas: guia em espanhol de Deli 
a Deli. Seguro de viagem.

Importante saber
Preço desde baseado em voos 
da Lufthansa, classe K, para viajar 
entre 10 de Maio e 20 de Setembro.
Taxas aéreas incluídas. LH: € 425.
O preço do programa está baseado 
num mínimo de 4 pessoas a viajar 
juntas na mesma data. 
Supl. Min. 2 pessoas: € 180 por 
pessoa
As visitas e transfers são partilhados 
com mais clientes da Catai 
coincidentes nas mesmas datas de 
viagem.

Partidas
Segunda-feira (10 mai-21 mar/22).
Notas de partida:
Lufthansa: Lisboa/Porto.

Hotéis
Deli. 2 noites Holiday Inn Mayur Vihar/5H

Agra. 1 noite  Taj Convention Centre/5H

Jaipur. 2 noites  Marriott Jaipur/5H

Pushkar. 1 noite Westin Resort & Spa/4H - 
Green House Resort/Heritage

Jodhpur. 1 noite Fairfield by Marriott/4H

Udaipur. 2 noites Trident/5H

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai.  Preço desde para o mínimo 4 pessoas em quarto duplo. 
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Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

DESDE

€1.695
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

11 DIAS

https://www.catai.pt/viajes/terra-marajas.html/14942/travelpricer


Dia 1 Portugal/Deli 
Partida em voo com destino a Deli, 
pela rota escolhida. Chegada e 
alojamento.

Dia 2 Deli 
Pensão completa. Pela manhã 
visita de Jamma Masjid, a maior 
mesquita da Índia, em pleno 
coração da velha Deli. Mais tarde 
aproximamo-nos do Raj Ghat, local 
onde foi cremado Ghandi, para 
continuar com uma panorâmica 
dos edifícios governamentais ao 
longo do Raj Path, uma grande 
avenida rodeada de parques, e a 
imponente Porta da Índia. Almoço 
em restaurante. Para completar o 
nosso percurso visitamos o Templo 
Sikh o Minarete Qtub Minar de 72 
m de altura. Jantar no hotel.

Dia 3 Deli/Samode/Jaipur 
Pensão completa. Partida por 
estrada para Samode, pequena 
aldeia que conta com um 
maravilhoso palácio, convertido em 
hotel, de requintado luxo oriental. 
Almoço no Palácio e continuação 
até Jaipur, a "Cidade Rosa" onde se 
encontra a emblemática fachada do 
Palácio dos Ventos. Terminamos o 
dia assitindo à cerimónia Aarti no 

Templo Birla. Jantar no hotel.

Dia 4 Jaipur/Amber/Gaitor/Jaipur
Pensão completa. Visitaremos 
Amber, que desde a estrada nos 
brinda com uma espetacular 
imagem. Subimos até ao seu 
palácio fortificado. Continuaremos 
até Gaitor para visitar o complexo 
de cenotáfios, antigos monumentos 
memoriais dos marajás. Regresso 
a Jaipur para almoço e pela tarde 
visita do Palácio do Maharajá e do 
Observatório de Jai Singh. Jantar 
no hotel.

Dia 5 Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra 
Pensão completa. Partida pela 
manhã até Fatehpur Sikri, capital 
imperial paralizada no tempo. Foi a 
última cidade construída por Akbar 
e abandonada aparentemente por 
falta de água. Almoço em viagem 
em Bharatpur. Continuamos até 
Agra, cidade que alternava com Deli 
a capitalidade do Império Mogol. 
Jantar no hotel.

Dia 6 Agra 
Pensão completa. Bastante cedo 
pela manhã aproximamo-nos 
do Forte Vermelho e aos seus 
palácios de mármore branco, que 
se levantam majestosamente nas 

margens do pacífico rio Yamuna, 
assim como o Taj Mahal que, 
com uma perfeição arquitetónica 
insuperável, cativa a quem o 
contempla. Visita ao Ashram 
da Madre Teresa. Almoço em 
restaurante. Jantar no hotel.

Dia 7 Agra/Orcha 
Pensão completa. Partida em 
comboio Shatabdi Express para 
Jhansi e continuação por estrada 
para Orcha, antiga capital de 
um estado principesco que 
conta com belos palácios e 
templos construídos pelos seus 
governadores Bundela entre os 
séculos XVI ao XVIII. Almoço e visita 
do Palácio do Raj Mahal e o Templo 
de Lakshminarayan cujos interiores 
estão decorados com pinturas 
muito bem conservadas. Jantar 
no hotel.

Dia 8 Orcha/Khajuraho 
Pensão completa. Partida por 
estrada para Khajuraho, onde 
se encontram os templos mais 
requintados da Índia, construídos 
entre os séculos X e XI pelos reis 
Chandela. Caraterizados pelos seus 
baixo-relevos e as suas esculturas 
eróticas, surpreendem tanto pelas 

suas construções como pelo local 
onde estão interligados. Almoço no 
hotel. Pela noite recomendamos 
assistir opcionalmente à cerimónia 
chamada Puja, onde a música dos 
brahamanes e a iluminação dos 
templos, criam uma atmosfera 
mágica. Jantar no hotel.

Dia 9 Khajuraho/Varanasi 
Meia pensão. Pela manhã 
visitaremos alguns dos 22 templos 
ou nagaras que ainda permanecem. 
Embora apresentam motivos muito 
variados, as figuras mais conhecidas 
são as chamadas "mithuna", que se 
elevam sobre elevadas plataformas. 
Continuação com partida em voo 
para Varanasi, a cidade das "Mil 
Escadarias" e a mais sagrada da 
Índia. Ao entardecer assistiremos à 
cerimónia Aarti, da qual é celebrada 
nas margens dos ghats do rio 
Ganges e onde chegaremos em 
riquexó local. Jantar no hotel.

Dia 10 Varanasi/Deli 
Ao amanhecer faremos um 
percurso em barco pelo Ganges, 
onde contemplaremos os fiéis ao 
longo dos ghats, purificando-se 
e realizando as suas oferendas. 
Continuação com um passeio 

pelo labirinto de ruelas da cidade. 
Pequeno-almoço. Partida em voo 
para Deli e transfer ao centro da 
cidade. Tempo livre até à hora do 
transfer para o aeroporto.

Dia 11 Deli/Portugal 
Pela madrugada partida em voo de 
regresso a Portugal. Chegada.

Espetacular Índia do Norte
ÍNDIA  DELI · SAMODE · JAIPUR · AMBER · GAITOR · FATEHPUR SIKRI · AGRA · ORCHA · KHAJURAHO · VARANASI 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI · EXTENSÃO KATMANDU

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. 7 almoços e 8 jantares 
(bebidas não incluídas). Circuito 
exclusivo para clientes da Catai. 
Transporte com ar-condicionado. 
Guia em espanhol desde Deli a Agra 
e guias locais no resto das ciudades 
em espanhol/inglês. A partir de 10 
pessoas: guia em espanhol desde 
Deli a Varanasi. 
Extensão Katmandu: alojamento 
e pequeno-almoço. 1 jantar buffet 
(bebidas não incluídas). Transfers 
e visitas exclusivas para clientes da 
Catai com guia em espanhol/inglês. 
Seguro de viagem.

Importante saber
Preço desde baseado em voos 
da Lufthansa, classe K, para viajar 
entre 18 de Maio e 6 de Julho.
Taxas aéreas incluídas. LH: € 485.
O preço do programa está baseado 
num mínimo de 10 pessoas a viajar 
juntas na mesma data. 
Supl. Min. 4 pessoas: € 110 por 
pessoa. 
Supl. Min. 2 pessoas: € 295 por 
pessoa. 
Durante os meses de maio a 
setembro, o voo Khajuraho/ 
Varanasi pode ser cancelado. 
Consultar.
As visitas e transfers são partilhados 
com mais clientes da Catai 
coincidentes nas mesmas datas de 
viagem.

Partidas
Maio: 18, 25
Junho: 1, 15, 29
Julho: 6, 13, 20, 27
Agosto: 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 31
Setembro: 7, 14, 28
Outubro: 5, 12, 26
Novembro: 2, 9, 16, 30
Decembro: 7, 19, 26
Ano 2022.
Janeiro: 11, 18, 25
Fevereiro: 1, 8, 15, 22
Marzo: 1, 8, 15, 22
Notas de partida:
Lufthansa: Lisboa/Porto.

Hotéis 
Deli. 2 noites Crowne Plaza Mayur Vihar/5H 

Eros New Delhi/5H

Jaipur. 2 noites ITC Rajputana/5H

Agra. 2 noites ITC Mughal/5H (Mughal Chamber)
Orcha. 1 noite Orcha Palace/3HSup.
Khajuraho. 1 noite Radisson/4H

Varanasi. 1 noite Taj Ganges/4HSup. (hab. Deluxe)

Hotéis  previstos o de categoría similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai.  Preço desde para o mínimo 10 pessoas em quarto duplo. 
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Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

DESDE

€1.985
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

11 DIAS

Espectacular Índia do 
Norte e Katmandu
15 dias desde € 2.665 
Tasas e combustível incluídos
Preço desde baseado em voos 
da Lufthansa, classe K, para viajar 
entre 18 de Maio e 13 de Setembro 
em H. Hyatt Regency/5★ Sup. 
de Katmandu. Taxas aéreas 
incluídas. LH: 485 €.
1 noite no H. Radisson Blu 
Dwarka /5★ de Delhi e 3 noites 
em H. Hyatt Regency/5★ Sup. 
em Katmandu no regime de 
alojamento e pequeno-almoço. 
1 jantar buffet (bebidas não 
incluídas). Transferes. Visita de 
Katmandu / Swayambhunath / 
Patan com guia em espanhol. 
Voos Delhi / Katmandu / Delhi em 
classes especiais.

https://www.catai.pt/viajes/espectacular-india-do-norte.html/11960/travelpricer


Dia 1 Portugal/Deli
Partida em voo com destino Deli, 
pela rota escolhida. Chegada e 
alojamento.

Dia 2 Deli
Pequeno-almoço. Pela manhã, 
visita da Jamma Masjid, a maior 
mesquita da Índia, em pleno 
coração da Velha Deli. Mais tarde, 
aproximamo-nos do Raj Ghat, lugar 
onde o Ghandi foi incinerado, para 
continuarmos com uma panorâmica 
dos edifícios governamentais ao 
longo do Raj Path, uma a grande 
avenida rodeada de parques e a 
imponente Porta da Índia. Para 
completar o nosso percurso, 
visitamos o Templo Birla, Templo 
Sikh e o impressionante Minarete 
Qtub Minar de 72 m de altura.

Dia 3 Deli/Agra
Pequeno-almoço. Saída por 
estrada para Agra. Pela tarde, 
visitamos o espetacular Forte 
Vermelho e os seus palácios de 
mármore, situado às margens 
do rio Yamuna, bem como o Taj 
Mahal, um poema em mármore 

branco construído no séc. XVII 
pelo Imperador Shah Jahan como 
monumento dedicado ao amor, que 
com uma perfeição arquitetónica 
insuperável, cativa quem o 
contempla.

Dia 4 Agra/Fatehpur Sikri/Jaipur
Pequeno-almoço. Saída pela 
manhã para Fatehpur Sikri, 
cidade construída por Akbar e 
abandonada aparentemente pela 
falta de água. Visitaremos o seu 
maravilhoso conjunto arquitetónico. 
Continuamos para Jaipur, a “cidade 
rosa”.

Dia 5 Jaipur/Amber/Jaipur
Pequeno-almoço. Visitaremos 
Amber que da estrada nos oferece 
uma imagem espetacular. Subimos 
em lombo de elefante até ao seu 
palácio fortificado cujos pavilhões 
estão decorados com pinturas 
e filigranas de mármore. De 
regresso a Jaipur, aproximamo-nos 
do Palácio do Marajá e os seus 
museus. Também o Observatório 
de Jai Singh. A continuação, terá 
disponível um veículo com chofer à 

disposição durante 2 horas para ir 
às compras.

Dia 6 Jaipur/Deli
Pequeno-almoço. Saída por 
estrada para Deli. 

Terá à sua disposição um veículo 
com chofer durante 4 horas para 
realizar as últimas compras. A 
última hora, transfer ao aeroporto.

Dia 7 Deli/Portugal
Partida de madrugada em voo de 
regresso para Portugal. Chegada.

Índia Romântica
ÍNDIA DELI · AGRA · JAIPUR  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI · VEÍCULO EM DELI E JAIPUR À DISPOSIÇÃO · OPÇÃO UDAIPUR  

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. Transporte em veículo 
com ar-condicionado e a partir de 4 
pessoas em monovolume. Circuito 
exclusivo para clientes da Catai. 
Guia em espanhol durante todo o 
percurso. Veículo à disposição com 
chofer durante 2 horas em Jaipur 
e 4 horas em Deli (somente no 
programa base de 7 dias). Seguro 
de viagem.

Opção Udaipur: alojamento e 
pequeno-almoço. 1 almoço em 
Ranakpur (bebidas não incluídas). 
Visitas com guia em espanhol.

Partidas 
Segunda-feira (10 mai-21 mar/22).
Notas de partida:
Lufthansa: Lisboa/Porto.

Hotéis
Cat. B Cat. A

Deli. 2 noites The Leela Palace/5★L (Grand Deluxe) The Oberoi/5HL (Deluxe)
Agra. 1 noite ITC Mughal/5H (Royal Mughal Suite) Oberoi Amarvilas/5HGL (Premier)
Jaipur. 2 noites ITC Rajputana/5H (Thikana Suite) Oberoi Rajvilas/5HGL (Premier)
Udaipur. 2 noites The Leela Palace/5HL (Grand Heritage Lake View) Oberoi Udaivilas/5HGL (Premier)

Hotéis previstos ou de categoria similar.

DESDE

€1.735
7 DIAS

€2.625
10 DÍAS

TAXAS E COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Índia Romântica com Udaipur
Dia 1 Portugal/Deli
Partida em voo com destino Deli, 
pela rota escolhida. Chegada e 
alojamento.

Dia 2 Deli
Pequeno-almoço. Visita da Velha e 
Nova Deli.

Dia 3 Deli/Agra
Pequeno-almoço. Saída por estrada 
para Agra. Pela tarde, visitamos o Taj 
Mahal, mausoléu dedicado ao amor.

Dia 4 Agra/Sikandra/Agra
Pequeno-almoço. Visita do 
Forte Vermelho e o seu palácio de 
mármore branco. Pela tarde, visita 
de Sikandra, onde se encontra o 
colossal mausoléu do Imperador 
Akbar.

Dia 5 Agra/Fatehpur Sikri/Jaipur
Pequeno-almoço. Saída pela 
manhã para Fatehpur Sikri, 
capital imperial parada no tempo. 
Continuamos para Jaipur.

Dia 6 Jaipur/Amber/Jaipur
Pequeno-almoço. Visitaremos 
Amber. De regresso para Jaipur, 
aproximamo-nos do Palácio do 
Marajá e os seus museus, bem 
como o Observatório de Jai Singh. 
A seguir,  terá à sua disposição um 
veículo com chofer durante 2 horas 
para ir às compras.

Dia 7 Jaipur/Udaipur  
(406 km -  7 h aprox.)
Pequeno-almoço. Saída por 
estrada para Udaipur, uma das 
cidades mais românticas da Índia.

Dia 8 Udaipur/Ranakpur/Udaipur
Meia pensão. Saída por estrada 
para Ranakpur, para visitar o 
impressionante Templo Jainista 
de Adinath, construído no séc. XV. 
Almoço e regresso para Udaipur. A 
continuação faremos um romântico 
passeio de barco pelo lago Pichola.

Dia 9 Udaipur/Deli
Pequeno-almoço. Bordejamos os 
dois lagos para visitar mais tarde 
o Museu do Palácio da Cidade, 
que exibe uma valiosa coleção de 
miniaturas e porcelanas e o delicioso 
Jardim das Donzelas (Shehalion Ki 
Bari). Partida em voo para Deli.

Dia 10 Deli/Portugal
Partida de madrugada em voo de 
regresso a Portugal. Chegada.

Importante saber
Preço desde baseado em voos 
da Lufthansa, classe K, para viajar 
entre 10 de Maio e 20 de Setembro.
Taxas aéreas incluídas. LH: € 425.
O preço do programa está baseado 
num mínimo de 4 pessoas a viajar 
juntas na mesma data em hotéis 
categoria B

Índia Romântica. Supl. Min. 2 
pessoas: € 135 por pessoa
Índia Romântica com Udaipur. 
Supl. Min. 2 pessoas.: € 285 por 
pessoa
Os hotéis de Cat. A têm uma política 
de gastos de cancelamento muito 
estrita. É favor consultar. Não 

dispõem nem oferecem quartos 
triplos.
As visitas e transfers são partilhados 
com mais clientes da Catai 
coincidentes nas mesmas datas de 
viagem.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai.  Preço desde para o mínimo 4 pessoas em quarto duplo. 
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Nossos serviços 
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. 4 almoços (bebidas não 
incluídas). Circuito exclusivo para 
clientes da Catai. Transporte com 
ar-condicionado. Guias em 
espanhol. A partir de 10 pessoas: 
guia em espanhol durante todo o 
percurso. Seguro de viagem.
Extensão Katmandu: alojamento 
e pequeno-almoço. 1 jantar buffet 
(bebidas não incluídas). Transfers 
e visitas com guia em espanhol/
inglês.
Extensão Grutas Ajanta e 
Ellora: alojamento e pequeno-
almoço. 1 almoço piquenique. 
Transfers e visitas com guia local 
em inglês/espanhol (segundo 
disponibilidade).

Importante saber
Preço desde baseado em voos 
da Lufthansa, classe K, para viajar 
entre 10 de Maio e 13 de Setembro.
Taxas aéreas incluídas. LH: € 495.
O preço do programa está baseado 
num mínimo de 10 pessoas a viajar 
juntas na mesma data.
Supl. Min. 4 pessoas: 
€ 180 por pessoa.
Min. 2 pessoas: € 490 por pessoa.
Durante os meses de maio a 
outubro, o voo Khajuraho/Varanasi 
pode ser cancelado. Consultar 
itinerário. 
Alojamento no H. Marriott 
Jaisalmer, o melhor hotel da cidade.
As visitas e transfers são partilhados 
com mais clientes da Catai 
coincidentes nas mesmas datas de 
viagem.

Partidas
Maio: 10, 24 
Junho: 7, 21 
Julho: 5, 12, 26 
Agosto: 2, 9, 16
Setembro: 6, 13, 27
Outubre: 4, 11, 18, 25
Novembro: 1, 8, 15, 29
Decembro: 6, 20, 27
Ano 2022. 
Janeiro: 10, 24
Fevereiro: 7, 14, 28 
Marzo: 7, 14, 28 
Notas de partida:
Lufthansa: Lisboa/Porto.

Hotéis  
Mumbai. 2 noites Trident Nariman Point/5H (Premier Ocean)
Jaisalmer. 2 noites Marriott Jaisalmer/5H

Jodhpur. 1 noite ITC Welcom/5H

Udaipur. 2 noites Trident/5H

Jaipur. 2 noites Trident/5H

Agra. 2 noites ITC Mughal/5H (Mughal Chamber)
Khajuraho. 1 noite Radisson/4H

Varanasi. 1 noite Taj Ganges/4HSup.
Deli. 2 noites Meridien/5H

Hotéis  previstos o de categoría similar.

Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

Dia 1 Portugal/Mumbai 
Partida em voo com destino a 
Mumbai, pela rota escolhida. 
Chegada e alojamento.

Dia 2 Mumbai 
Pequeno-almoço. Visita da cidade, 
começando pelo Museu do Príncipe 
de Gales com pinturas e objetos 
arqueológicos dos séculos XVIII e 
XIX. Seguimos pela porta da Índia 
para chegar aos Jardins Suspensos 
de Malabar Hill, onde se encontram 
as famosas Torres parsis do Silêncio. 
Faremos uma visita panorâmica 
pelas ruas mais importantes para 
contemplar os edifícios de estilo 
victoriano.

Dia 3 Mumbai/Jodhpur/Jaisalmer
Meia pensão. Partida em voo 
para Jodhpur. Depois do almoço, 
continuação por estrada para 
Jaisalmer, situado em pleno 
coração do deserto de Thar. As suas 
casas coloridas, o pôr-do-sol e as 
cores do céu fazem com que seja 
um dos lugares mágicos da Índia.

Dia 4 Jaisalmer/Dunas do 
Deserto/Jaisalmer
Meia pensão. Visita de Jaisalmer, 
cujo forte do século XII é um dos 
poucos fortes ainda habitados 
no seu interior. Conta com casas, 
palácios e bazares, cujas fachada 
sestão decoradas com finos 
trabalhos que parecem autênticos 

bordados de pedra. Veremos alguns 
“havelis”, que são antigas mansões 
construídas por ricos negociantes 
do séc. XVII. Almoço e saída 
para as dunas do deserto, onde 
subiremos em camelo e de onde 
contemplaremos o pôr-do-sol.

Dia 5 Jaisalmer/Jodhpur
Pequeno-almoço. Saída por 
estrada para Jodhpur (308 km). 
Pela tarde subida ao forte de 
Meherangarh no alto de uma 
colina. Dentro do forte encontra-se 
o Palácio de Moti Mahal. Seguimos 
a visita com o crematório real de 
Jashwan Thada de mármore branco.

Dia 6 Jodhpur/Ranakpur/Udaipur
Meia pensão. Pela manhã, saída 
por estrada para Ranakpur, onde 
visitaremos o Templo Jainista de 
Adinath do século XV. Depois do 
almoço, seguimos para Udaipur, 
cidade palaciana refinada e com um 
toque romântico.

Dia 7 Udaipur
Pequeno-almoço. Visita da 
cidade. Rodeamos os seus lagos 
para visitar mais tarde o Museu 
do Palácio que exibe uma valiosa 
coleção de miniaturas e porcelanas 
e o delicioso Jardim das Donzelas, 
Shehalio Ki Bari, com fontes em 
estilo mogol. Por último visitamos o 
Museu de Artesanato. Tarde livre.

Dia 8 Udaipur/Jaipur
Pequeno-almoço. Saída por 
estrada para Jaipur. Chegada à 
“Cidade Rosa”. Terminaremos o 
dia assistindo à cerimónia Aarti no 
Templo Birla.

Dia 9 Jaipur/Amber/Jaipur
Pequeno-almoço. Visitaremos 
Amber. Subimos ao seu palácio 
fortificado. Pela tarde, visita 
da cidade: aproximaremo-nos 
do Palácio do Marajá e dos 
seus museus. Também nos 
irá surpreender os colossais 
instrumentos do Observatório de 
Jai Singh.

Dia 10 Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra
Pequeno-almoço. Saída pela 
manhã para Fatehpur Sikri, cidade 
abandonada por falta de água. 
Seguimos para Agra.

Dia 11 Agra
Pequeno-almoço. Visita do Taj 
Mahal e do Forte Vermelho, com o 
seu palácio de mármore branco e o 
Ashram de Madre Teresa.

Dia 12 Agra/Orcha/Khajuraho
Meia pensão. Saída pela manhã 
no comboio Shatabdi Express 
até Jhansi. Chegada e saída por 
estrada para Orcha. Destaca-se o 
seu Palácio do Raj Mahal, cujos 
interiores estão decorados com 
pinturas. Almoço e continuação da 
viagem por estrada para Khajuraho.

Dia 13 Khajuraho/Varanasi
Pequeno-almoço. Pela manhã 
visitaremos alguns dos 22 
templos ou nágaras. Ainda que 
apresentem motivos diversos, as 
figuras mais conhecidas são as 
chamadas “mithuna”. Partida em 
voo para Varanasi, a cidade das “Mil 
Escadarias” e a mais sagrada da 
Índia. Chegada e transfer ao hotel.

Dia 14 Varanasi/Deli
Ao amanhecer faremos um percurso 
em barca pelo Ganges, onde 
contemplaremos os fiéis, 

purificando-se e realizando as suas 
oferendas. Daremos um passeio 
pelo labirinto de ruelas da cidade. 
Pequeno-almoço e partida em voo 
para Deli.

Dia 15 Deli
Pequeno-almoço. Visita do antigo 
e novo Deli.

Dia 16 Deli/Portugal
Pela madrugada partida em voo de 
regresso a Portugal. Chegada.

 

Indo
ÍNDIA MUMBAI · JAISALMER · UDAIPUR · JAIPUR · AGRA · KHAJURAHO · VARANASI · DELI
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI · EXTENSÃO KATMANDU · EXTENSÃO GRUTAS AJANTA E ELLORA

Indo e Katmandu  
20 días desde 3.530 €. Taxas e 
combustível incluídos. 
Preço desde baseado em voos 
da Lufthansa, classe K, para viajar 
entre 10 de Maio e 13 de Setembro 
em H. Hyatt Regency/5★ Sup
Taxas aéreas incluídas. LH:  495 €.
3 noites em Katmandu em 
alojamento e pequeno-almoço. 
1 jantar buffet em Katmandu 
(bebidas não incluídas). 
Transfers. Visitas de Katmandu/
Swayambunath/Patan com guia 
local em espanhol/inglês. Voos 
Deli/Katmandu/Deli em classes 
especiais. 

Indo e Grutas Ajanta 
e Ellora 
19 días desde 3.555 €. Taxas e 
combustível incluídos. 
Preço desde baseado em voos 
da Lufthansa, classe K, para viajar 
entre 10 de Maio e 13 de Setembro  
em H. Vivanta by Taj/4★ Sup
Taxas aéreas incluídas. LH:  495 €.
2 noites de alojamento e pequeno-
almoço. 1 almoço pic nic. Transferes 
e visita às Caves de Ellora (encerrada 
às terças-feiras), e Ajanta (encerrada 
às segundas-feiras) com guia 
local em inglês/espanhol (sujeito 
a disponibilidade). Voos Deli/
Aurangabad/Deli em classes 
especiais.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai.  Preço desde para o mínimo 10 pessoas em quarto duplo. 
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DESDE

€2.880
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

16 DIAS

https://www.catai.pt/viajes/pt-india-nepal-indo.html/14590/travelpricer


Dia 1 Portugal/Chennai (Madrás)
Partida em voo com destino a 
Chennai, pela rota escolhida. Noite 
a bordo.

Dia 2 Chennai 
Chegada a Chennai e transfer 
ao hotel. Visita panorâmica de 
Chennai: o Forte São Jorge, a 
Basílica de São Tomás e o Templo de 
Kapaleeshwarar (séc. XIII), dedicado 
a Xiva. Alojamento.

Dia 3 Chennai/Kanchipuram/ 
Mahabalipuram (150 km) 
Meia pensão. Partida por estrada 
para Kanchipuram, “cidade 
dos 1.000 templos”. Entre eles 
destacam-se o Varadharaja e o 
Kailasanatha. Continuação para 

Mahabalipuram, a “cidade dos sete 
pagodes”. Almoço em viagem. 
Visitaremos os templos rupestres 
e a sua obra-prima o baixo-relevo 
onde se representa a descida 
do Ganges. Visita do Templo da 
margem e o grupo das Cinco 
Rathas.

Dia 4 Mahabalipuram/ 
Pondicherry (95 km) 
Pequeno-almoço. Partida por 
estrada para Pondicherry. Pela 
tarde visita da cidade, na qual os 
franceses deixaram uma profunda 
marca devido à sua colonização, e 
do Ashram Aurobindo.

Dia 5 Pondicherry/ 
Gangaikondacholapuram/ 

Darasuram/Trichy (300 km) 
Meia pensão. Partida 
por estrada para Trichy, 
pelo caminho visitaremos 
Gangaikondacholapuram e 
Darasuram, onde contemplaremos 
o templo de Airavateshwara, do 
séc. XII. Almoço em viagem. 
Continuação para Trichy.

Dia 6 Trichy/Tanjore/Madurai 
(54 km) 
Pequeno-almoço. Pela manhã 
visita do Templo de Srirangam, 
centro de peregrinação para os 
hindus e o maior complexo de 
templos da Índia. Partida por 
estrada para Tanjore. Visita da 
galeria de arte e do Templo de 

Brihadeshwara. Continuação para 
Madurai.

Dia 7 Madurai 
Pequeno-almoço. Visita da cidade: 
destacando o Templo Meenakshi, o 
Palácio Thirumalai Nayak e o Templo 
Thiruparangundram.

Dia 8 Madurai/Kumarakom 
(Kerala 300 km) 
Meia pensão. Partida por estrada 
para Kumarakom. Acedemos 
ao hotel em barco a motor. Ao 
entardecer excursão em barco a 
motor pelo lago. Jantar no hotel.

Dia 9 Kumarakom/Allepey/
Cochim 
Meia pensão. Partida em barco 

através dos backwaters até Allepey. 
Almoço e continuação por estrada 
para Cochim.

Dia 10 Cochim (Kerala) 
Pequeno-almoço. Visita da cidade: 
a velha Sinagoga, a Igreja de São 
Francisco, o Palácio Holandês, 
as ruas da antiga Cochim e as 
famosas redes chinesas. Pela noite 
assistiremos a um espetáculo de 
danças Kathakali.

Dia 11 Cochim/Portugal 
Partida em voo de regresso a 
Portugal. Chegada.

Pérolas Do Sul Da Índia
ÍNDIA CHENNAI · MAHABALIPURAM · PONDICHERRY · TRICHY · MADURAI · BACKWATERS · COCHIM  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI · DANÇAS KATHAKALI 

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. 3 almoços e 1 jantar 
(bebidas não incluídas). Transporte 
com ar-condicionado. Circuito 
exclusivo para clientes da Catai. 
Transfers e visitas com guias em 
inglês. A partir de 6 pessoas: guia 
em espanhol de Chennai a Cochim. 
Espetáculo de danças kathakali. 
Seguro de viagem.

Importante saber
Preço desde baseado em voos da 
British Airways, classe O, para viajar 
entre 16 de Maio e 4 de Julho.
Taxas aéreas incluídas. BA: € 310.
O preço do programa está baseado 
num mínimo de 10 pessoas a viajar 
juntas na mesma data
Supl. Min. 4 pessoas: € 65 por 
pessoa.
 Min. 2 pessoas: € 295 por pessoa.
As visitas e transfers são partilhados 
com mais clientes da Catai 
coincidentes nas mesmas datas de 
viagem.

Partidas
Domingos (16 mai-27 mar/22). 
Notas de partida:
British Airways: Lisboa.

Hotéis
Chennai. 1 noite Trident/5H 
Mahabalipuram. 1 noite Intercontinental Resort/5H
Pondicherry. 1 noite Palais de Mahe /4H
Trichy. 1 noite Sangam/3H
Madurai. 2 noites The Heritage/Heritage
Kumarakom. 1 noite Coconut Lagoon /4HSup. 
Cochim. 2 noites Trident/5H

Hotéis previstos ou de categoria similar.
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Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

DESDE

€1.930
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

11 DIAS

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai.  Preço desde para o mínimo 10 pessoas em quarto duplo. 

https://www.catai.pt/viajes/perolas-do-sul-da-india.html/11401/travelpricer


Dia 1 Portugal/Katmandu 
Partida em voo com destino a 
Katmandu, pela rota escolhida. 
Noite a bordo.

Dia 2 Katmandu 
Chegada e transfer ao hotel. Resto 
do dia livre. Alojamento.

Dia 3 Katmandu/Paro/Thimpu  
(60 km/aprox. 2 h) 
Pensão completa. Partida em voo 
para Paro, onde num dia claro, 
poderá desfrutar de uma fantástica 
vista da cordilheira dos Himalaias. 
Chegada e continuação por estrada 
para Thimpu, a capital do Butão, 
parando em viagem em Chuzom, 
onde encontraremos dois estilos 
de estupas: nepalesa e butanesa. 
Visita panorâmica do templo 
Lhakang Tschgang, construído no 
século XV e da Ponte das Correntes. 
Pela tarde visita do Buddha Point 
(Kuenselphodrang), a maior estátua 
de Buda no Butão, com excelentes 
vistas para o vale.

Dia 4 Thimpu 
Pensão completa. Visita da 
Biblioteca Nacional, com uma 
grande coleção de antigos 
textos e manuscritos budistas 
(encerra às quartas). Continuação 
com a visita do Instituto de 
Zorig Chusum, Centro de Belas 
Artes, e visita do Museu Têxtil, 
fascinante testemunha das 
tradições vivas do Butão. Pela 
tarde, visita do Memorial Chorten, 
rodeado de gente murmurando 
mantras e girando as rodas de 
oração. Também visitaremos 
Trashichhoedzong, mosteiro-
fortaleza que alberga a Secretaria 
do Estado, a sala do trono e 
vários escritórios do governo. 
Terminaremos num Centro de 
Artesanato e num Bazar de 
artesanato local.

Dia 5 Thimpu/Punakha  
(80 km/aprox. 3 h) 
Pensão completa. Partida por 

estrada para Punakha, atravessando 
o porto de Dochu-La (3.088 m). 
Breve paragem para observar as 
vistas panorâmicas, o chorten 
e as bandeiras de oração, que 
decoram sempre os pontos mais 
altos da estrada. Em viagem 
visitamos o Templo Chimi Lakhang, 
também conhecido como o 
templo da fertilidade. À chegada 
a Punakha visita do Punakha 
Dzong, a residência de inverno do 
sacerdote principal e os monges de 
Tashichhodzong.

Dia 6 Punakha/Paro   
(135 km/aprox. 5 h) 
Pensão completa. Partida por 
estrada para Paro. Em rota, visita 
panorâmica do Mosteiro Sangchhen 
Dorji Lhuendrup Lhakhang, com 
vistas para o vale de Punakha e 
Wangduephodrang, e o Simtokha 
Dzong, ou “A Fortaleza das jóias 
abundantes”. Chegada a Paro e 
visita de Ta Dzong (encerra aos 

domingos e segundas), que abriga 
o Museu Nacional e o Rinpung 
Dzong.

Dia 7 Paro/Vale de Haa/Paro
Pensão completa. Partida por 
estrada para passar pelo cerro 
de Chele-La a 4.200 m de onde 
teremos a oportunidade, se o 
tempo o permitir, de observar o 
Pico Chomolari e o Jichu Drakey. 
Desceremos por uma floresta 
de pinheiros e rododendros até 
chegarmos a Haa onde veremos o 
seu Dong (vista exterior). Visita do 
Mosteiro Lhakang Karpo (Templo 
Branco) e o Mosteiro Lhakang 
Nagpo (Templo Negro), do qual 
dizem que o seu santuário central 
não difere muito do que existe em 
Lhasa. Regresso a Paro.

Dia 8 Paro 
Pensão completa. Excursão ao 
monastério de Taktsang, conhecido 
como o Ninho do Tigre (aprox. 5 h 
andando). Está pendurado numa 

parede de 900 m sobre o vale de 
Paro. É um dos monastérios mais 
famosos do Butão e um dos centros 
de peregrinação mais venerados do 
mundo dos Himalaias. De regresso 
a Paro, visitaremos o Kyichu 
Lhakhang, um dos monastérios 
mais antigos do país. 

Dia 9 Paro/Katmandu 
Pequeno-almoço. Partida em voo 
para Katmandu. Chegada e visita 
da cidade de Katmandu: a praça 
Durbar, o Palácio Real e o Palácio 
da Deusa Vivente, a “Kumari”. Mais 
tarde, visita da estupa budista de 
Swayambunath e o conjunto de 
palácios de Patan.

Dia 10 Katmandu/Portugal 
Partida em voo de regresso para 
Portugal. Chegada.

Butão
BUTÃO  · NEPAL KATMANDU · THIMPU · PUNAKHA · PARO · VALE DE HAA  
CIRCUITO REGULAR · 6 DIAS DE PENSÃO COMPLETA NO BUTÃO I

Nossos serviços
Voos de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Seguro de viagem.
Nepal. Alojamento e pequeno-
almoço. Transfers regulares com 
assistência em inglês. Visitas 
em circuito regular com guia em 
espanhol (partilhado com mais 
clientes).
Butão. 6 almoços e 6 jantares 
(bebidas não incluídas). Transfers 
e visitas em circuito regular com 
guia/intérprete em espanhol desde 
Thimpu a Paro (partilhado com mais 
clientes).

Importante saber
Preço desde baseado em voos da  
Qatar Airways, classe O, para viajar 
entre 15 de Maio e 17 de Julho.
Taxas aéreas incluídas. QR: € 370.
Por razões religiosas, no Butão, o 
interior dos mosteiros só pode ser 
visitado quando os monges não 
residirem neles, não é possível 
prever com antecedência. O guia 
do Butão pode ter um nível básico 
de espanhol, porém compreensível 
já que é um país que está a se abrir 
para o turismo nos últimos anos.
(*) O visto do Butão será 
realizado em grupo para todas as 
reservas com mais de 45 dias de 
antecedência (preço aprox. 40 €). 
Reservas com menos de 45 dias 
serão tramitadas como individual 
(preço aprox. 240 €).

Partidas
Maio: 15.
Junho: 5, 19.
Julho: 3, 17, 24, 31.
Agosto: 3, 7, 14, 28.
Setembro: 4, 11, 18, 25.
Outubro: 2, 9, 16, 30.
Novembro: 6, 13.
Decembro: 4, 25.
Ano 2022. 
Janeiro: 15.
Fevereiro: 5.
Marzo: 5, 26.
Notas de partida:
Qatar Airways: Lisboa/Porto.

Hotéis 
Katmandu. 2 noites Moonlight/3H
Thimpu. 2 noites City/3H
Punakha. 1 noite Dragon's Nest/3H - Khuru Resort/3★
Paro. 3 noites The Village Lodge - Drukchen/3H

Hotéis  previstos o de categoría similar.

Condições especiais de reserva e cancelamento 
Para a confirmação em firme dos serviços no Butão, é necessário 
realizar um depósito de 20% do preço base no momento da reserva.
30 dias antes da partida deverá ser realizado o pagamento total da 
reserva para garantir os serviços e a confirmação do visto.
Gastos de cancelamento:
• Entre 40 e 21 dias antes da partida: 450€ por pessoa.
• Entre 20 e 11 dias antes da partida: 850€ por pessoa.
• De 10 a 0 dias antes da partida: 1.600€ por pessoa.
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DESDE

3.200€
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

10 DIAS

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai.  Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 

Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

https://www.catai.pt/viajes/reino-butao.html/13747/travelpricer


Dia 1 Portugal/Katmandu 
Partida em voo com destino a 
Katmandu, pela rota escohida. 
Noite a bordo.

Dia 2 Katmandu/Swayambunath/
Katmandu 
Chegada e transfer ao hotel. Pela 
tarde visita da cidade de Katmandu. 
O Palácio Real e o Palácio da Deusa 
Viva, fazem com que a Praça 
Durbar se converta num autêntico 
espetáculo. Desde a Estupa de 
Swayambunath, aguardam-nos as 
melhores vistas panorâmicas do 
Vale de Katmandu. Alojamento.

Dia 3 Katmandu/Patan/
Katmandu 
Pequeno-almoço. Visita de Patan, 
onde se encontra o Templo Dourado 
semi escondido numa esquina 
da movimentada praça Durbar. 
No templo podemos ver todos os 
detalhes caraterísticos da religião 
budista. Tarde livre.

Dia 4 Katmandu/Bandipur/
Pokhara 

Pequeno-almoço. Partida por 
estrada até Pokhara. Em caminho 
paramos em Bandipur, uma antiga 
localidade situada aos pés dos 
Himalaias que ainda conserva a 
cultura e arquitetura típica da etnia 
Newar, além de possuir umas vistas 
maravilhosas do vale Marsyangdi. 
Chegada a Pokhara.

Dia 5 Pokhara/Sarangkot/Estupa 
da Paz Mundial/Pokhara 
Partida até Sarangkot, onde 
poderemos desfrutar do amanhecer 
frente às magníficas vistas dos 
Annapurna. Regresso ao hotel para 
pequeno-almoço. Continuação 
com a visita da cidade de Pokhara e 
passeio em barco pelo lago Phewa. 
Pela tarde um pequeno trekking até 
à Estupa da Paz Mundial.

Dia 6 Pokhara/Parque Nacional 
de Chitwan 
Pensão completa. Partida por 
estrada até ao Parque Nacional de 
Chitwan, onde teremos o primeiro 
contacto com a natureza.

Dia 7 Parque Nacional de 
Chitwan 
Pensão completa. Safari 
fotográfico em elefante para 
contemplar rinocerontes, elefantes 
e, com sorte, tigres. Exploraremos 
a selva a pé e realizaremos um 
passeio em canoa pelo rio Rapti 
para continuar a descobrir a flora 
e fauna.

Dia 8 Parque Nacional de 
Chitwan/Katmandu/Bhaktapur 
Meia pensão. Partida por estrada 
para Bhaktapur, via Katmandu, 
pela estrada fronteira com a China. 
Jantar no hotel.

Dia 9 Bhaktapur/Dhulikhel/ 
Panauti/Katmandu 
Pequeno-almoço. Visita da cidade 
medieval de Bhaktapur: a Praça 
Durbar, o Palácio Real e vários 
dos seus templos mais famosos. 
Seguimos para Dhulikhel. Visita 
do seu centro histórico e dos seus 
templos. Seguidamente visita da 
aldeia medieval de Panauti.

Regresso por estrada para 
Katmandu.

Dia 10 Katmandu 
Pequeno-almoço. Dia livre.

Dia 11 Katmandu/Portugal 
Partida em voo de regresso a 
Portugal. Noite a bordo.

Dia 12 Portugal 
Chegada.

Maravilhas do Nepal 
NEPAL KATMANDU · BANDIPUR · POKHARA · PARQUE NACIONAL DE CHITWAN · BHAKTAPUR  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI · EXTENSÃO MALDIVAS 

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. 2 almoços e 3 jantares 
(bebidas não incluídas). Transfers 
e visitas com guia em espanhol 
durante todo o percurso, exclusivo 
para clientes da Catai. As atividades 
em Chitwan são realizadas por um 
naturalista em inglês do lodge. 
Seguro de viagem. 
Extensão Maldivas: 4 noites em 
regime tudo incluído. Transfers 
regulares em lancha rápida 
com assistência em inglês. Voos 
Katmandu/Doha/Male com Qatar 
Airways em classes especiais. 

Importante saber
Preço desde baseado em voos da 
Qatar Airways, classe O, para viajar 
entre 11 de Maio e 20 de Julho.
Taxas aéreas incluídas. QR: € 370. 
 O preço do programa está baseado 
num mínimo de 10 pessoas a viajar 
juntas na mesma data em hotéis 
categoria B.
Supl. Min. 6 pessoas.: € 50 
por pessoa.
Min. 2 pessoas: € 290 por pessoa.
Segundo regras do Governo 
Nepalês, a visita de Chitwan será 
realizada pelo exterior aos limites do 
Parque Natural.
As visitas e transfers são partilhados 
com mais clientes da Catai 
coincidentes nas mesmas datas de 
viagem.

Partidas
Terça-feira (11 mai-14 dec). 
Notas de partida:
Qatar Airways: Lisboa/Porto.

Hotéis  
Cat. B Cat. A

Katmandu. 4 noites Maya Manor/Boutique Hyatt Regency/5H
Pokhara. 2 noites Atithi Resort/4H Temple Tree Resort/4H
Chitwan. 2 noites Tigerland/Lodge - 

Jungle Villa/Lodge
Tigerland/Lodge - 
Jungle Villa/Lodge

Bhaktapur. 1 noite Heritage/Heritage Heritage/Heritage

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 10 pessoas em quarto duplo. 
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Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

DESDE

€1.970
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

10 DIAS

Maravilhas do Nepal e Maldivas
17 dias desde 3.795 €. Tasas e combustível incluídos
Preço desde baseado em voos da Qatar Airways, classe O, para viajar 
entre 11 de Maio e 28 de Junho em H. Centara Ras Fushi/4★ de 
Maldivas em quarto Oceanfront Beach Villa . Taxas aéreas incluídas. 
QR: 540 €. 

Dia 11 Katmandu/Malé  
(Ilhas Maldivas)
Pequeno-almoço. Partida em voo 
a Malé, pela rota escohida. Noite 
a bordo.
Dia 12 Ilhas Maldivas
Chegada a Malé. Transfer ao hotel. 
Jantar e alojamento. H. Centara 
Ras Fushi/4H (Oceanfront Beach 
Villa). Alojamento.

Dias 13 ao 15 Ilhas Maldivas
Tudo incluído. Dias livres para 

desfrutar da praia e das águas 
turquesa, das instalações do hotel 
e praticar desportos aquáticos num 
dos fundos marinhos mais belos 
do mundo.
Dia 16 Malé/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em 
voo de regresso a Portugal. Noite 
a bordo.
Dia 17 Portugal
Chegada.

https://www.catai.pt/viajes/maravilhas-do-nepal.html/11377/travelpricer


Dia 1 Portugal/Colombo 
Partida em voo com destino a 
Colombo, pela rota escolhida. Noite 
a bordo.

Dia 2 Colombo/Sigiriya 
Chegada a Colombo, capital do Sri 
Lanka. Continuação por estrada 
para Sigiriya. Chegada. Jantar no 
hotel.

Dia 3 Sigiriya
Pensão completa. Dia livre para 
desfrutar das instalações do hotel. 
Opcionalmente, os clientes podem 
participar numa aula de cozinha 
tradicional. Almoço e jantar no 
hotel.

Dia 4 Sigiriya/Rocha – Fortaleza 
Sigiriya/Polonnaruwa/ Sigiriya 
Pensão completa. Pela manhã, 
subimos ao grande rochedo-
fortaleza Sigiriya, também 
conhecido como a “rocha do leão”, 
e onde iremos ver as “Donzelas 

Douradas”, frescos do séc. V 
perfeitamente conservados. 
Almoço em restaurante. Pela 
tarde, visita a Polonnaruwa, famosa 
pela sua beleza artística. Aqui os 
monumentos estão dispersos pela 
floresta, nas margens do imenso 
pântano. Iremos visitar as ruínas do 
Palácio Real. A jóia deste conjunto 
são as 4 gigantes estátuas talhadas 
na rocha de Gal Vihara, decorado 
com magníficas esculturas do 
buda numa postura clássica de 
meditação. Jantar no hotel. 

Dia 5 Sigiriya/Pidurangala/
Parque Nacional Minneriya/
Sigiriya 
Pensão completa. Cedo pela 
manhã, saída para observar 
o amanhecer no Templo de 
Pidurangala Vihara, antigo templo 
budista construído sobre uma rocha 
chamada de Pidurangala, que se 
encontra a poucos quilómetros a 

norte do forte histórico de Sigiriya. 
Almoço no hotel. De tarde, 
realizaremos um safari em 4x4 no 
Parque Nacional de Minneriya, 
onde se encontra uma das maiores 
reservas de elefantes e uma grande 
variedade de aves, macacos, 
búfalos, veados… Regresso e 
jantar no hotel.

Dia 6 Sigiriya/Kandy/Negombo
Pensão completa. Saída pela 
manhã em direção a Kandy, 
cidade encerrada por colinas 
de 500 metros de altitude e o 
coração do budismo no país. Pela 
sua envolvência, arquitetura e 
beleza foi declarado Património 
da Humanidade pela UNESCO. 
Visitaremos o templo Dalada 
Maligawa, lugar sagrado e onde 
se encontra a relíquia do dente de 
Buda, principal centro religioso para 
os seguidores budistas. Almoço em 
restaurante. 

Regresso por estrada até Negombo. 
Jantar no hotel. 

Dia 7 Negombo/Colombo/
Portugal 
Pequeno-almoço. Partida, por 
estrada, para Colombo. 

Partida em voo de regresso a 
Portugal. Noite a bordo.

Dia 8 Portugal 
Chegada.

A Magia do Sri Lanka
SRI LANKA SIGIRIYA · KANDY · NEGOMBO 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI · SAFARI 4X4 NO P. N. MINNERIYA · EXTENSÃO À PRAIA DE BENTOTA · PRÉ-EXTENSÃO AO DUBAI

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista 
(reservas em classes especiais). 4 
almoços e 5 jantares (bebidas não 
incluídas). Transfers e visitas com 
guia em espanhol durante todo o 
circuito (sujeito à disponibilidade). 
Seguro de viagem.
Extensão Praia de Bentota. 
Alojamento e pequeno-almoço. 3 
jantares (bebidas não incluídas). 
Transfers com motorista em inglês.
Pré-Extensão Dubai. Alojamento 
e pequeno-almoço. Transfers 
com assistência em inglês. Visita 
em serviço regular com guia em 
espanhol.

Importante saber
Preço desde baseado em voos 
da Turkish Airlines, classe W, 
para viajar de 10 de Maio a 28 de 
Junho e de 30 de Agosto a 27 de 
Setembro. 
Taxas aéreas incluídas. TK: € 435. 
O preço tem por base o mínimo de 
4 participantes, viajando juntas 
nas mesmas datas de viagem, em 
hotéis de categoria B. 
Supl. Min. 2 pessoas: € 120 por 
pessoa. 
Consultar suplemento mínimo 2 
pessoas para outro dia da semana, 
exceto segunda-feira.

Este programa foi especialmente 
desenhado, adaptando as visitas 
e os hotéis incluídos no itinerário 
segundo a normativa Covid-19 
decretada pelo governo do Sri 
Lanka. 

Partidas
Segunda-feira (10 mai-29 nov).
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa/Porto. 

Hotéis 
Cat. B Cat. A

Sigiriya. 4 noites Elephant Lake/3H Aliya Resort & Spa/4H

Negombo. 1 noite Jetwing Lagoon/4H Jetwing Lagoon/4H

Hotéis  previstos o de categoría similar.

Magia do Sri Lanka e 
Praia de Bentota 
11 dias desde 1.955 €  
Taxas e combustível incluídos
Preço desde baseado em voos 
da Turkish Airlines, classe W, para 
viajar de 10 Maio a 29 Junho no 
H. Centara Ceysands/4★ Sup de 
Bentota, quarto superior. 
Taxas aéreas incluídas. TK: 435 €. 
3 noites em regime de meia 
pensão (pequeno-almoço e jantar). 
Transferes com assistencia em 
inglês.

Magia do Sri Lanka e 
Pre-extensão ao Dubai
10 dias desde 2.090 €  
Taxas e combustível incluídos
Preço desde baseado em voos da 
Emirates, classe T para viajar de 
16 Maio a 14 Julho, no H. Golden 
Tulip Media/4★ no Dubai. 
Taxas aéreas incluídas. EK: 195 €.
 3 noites de alojamento e 
pequeno-almoço. Visita de 
meio dia de cidade com guia 
em espanhol, transferes com 
assistência em Inglês.
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A classificação hoteleira é a estimada pela Catai.  Preço desde para o mínimo 4 pessoas em quarto duplo. 

Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

DESDE

€1.595
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

8 DIAS

https://www.catai.pt/viajes/a%20magia-sri-lanka.html/20054/travelpricer


Dia 1 Portugal/Colombo 
Partida em voo com destino a 
Colombo, pela rota escolhida. Noite 
a bordo.

Dia 2 Colombo/Praia de Beruwala
Chegada a Colombo, capital do Sri 
Lanka. Seguimos por estrada para a 
Praia de Beruwala situada na costa 
sudueste da ilha. Chegada e jantar 
no hotel.

Dia 3 Praia de Beruwala
Meia pensão. Dia livre para 
desfrutar da praia e do resort. 
Jantar no hotel.

Dia 4 Praia de Beruwala/
Tissamaharama/P. N. Yala
Meia pensão. Partida por estrada 
até Tissamaharama. Pela tarde, 
safari em jipe pelo parque nacional 
de Yala, onde se encontra uma 
grande variedade de ecossistemas, 
onde os que se destacam são 
os bosques húmidos. O parque 

alberga cerca de 215 espécies 
diferentes de aves e 44 mamíferos 
diferentes. Também, é uma das 
florestas com maior densidade de 
leopardos do mundo, no entanto 
não é fácil de os ver. Jantar no 
hotel.

Dia 5 P. N. Yala/Ella/Nuwara Eliya/
Fábrica de Chá Labukele/Kandy
Meia pensão. Partida por estrada 
até Nuwara Eliya, através de 
uma bela paisagem rodeada de 
montanhas e plantações de café. 
Chegada e visita panorâmica 
da cidade, conhecida como a 
“Pequena Inglaterra”. Continuação 
para Kandy, visitando a Fábrica 
de Chá Labukele, onde podemos 
ver os diferentes processos de 
elaboração do famoso chá Ceylan. 
Chegada a Kandy, uma cidade entre 
morros de 500 metros de altitude 
e o coração do budismo do país. 
O seu ambiente, arquitetura e 

beleza foi declarado Património da 
Humanidade pela UNESCO. Jantar 
no hotel.

Dia 6 Kandy/Peradeniya/Kandy
Meia pensão. Pela manhã visita 
ao Templo Dalada Maligawa, lugar 
sagrado onde se encontra a Relíquia 
do Dente de Buda, principal centro 
religioso para os seguidores 
budistas. Pela tarde visitaremos 
o Jardim Botânico de Peradeniya, 
que está espalhado por 60 hectares 
e onde crescem uma grande 
variedade de árvores, plantas e 
flores tropicais. Jantar no hotel.

Dia 7 Kandy/Matale/Sigiriya
Meia pensão. Partida por estrada 
até Sigiriya, visitando no caminho 
o Jardim de Espécies de Matale. 
Chegada a Sigiriya e transfer para o 
hotel. Jantar no hotel. 

Dia 8 Sigiriya/Anuradhapura/
Sigiriya

Meia pensão. Excursão a 
Anuradhapura, primeira grande 
capital do Sri Lanka fundada no séc. 
VI a. C. pelo rei Panduka Bhaya. 
Nomeado Património Mundial da 
UNESCO, Anuradhapura oferece 
uma visão perfeita das antigas 
civilizações budistas/cingaleses. 
Entre os restos mortais estão os 
restos do Palácio Real. Retorno a 
Sigiriya. Jantar no hotel. 

Dia 9  Sigiriya/Fortaleza de Pedra 
Sigiriya/Polonnaruwa/Sigiriya
Meia pensão. Pela manhã 
subiremos até a grande Fortaleza 
de Pedra de Sigiriya, também 
conhecida como "Rocha do Leão". 
Vamos ver o "Golden Maidens", 
frescos do séc. V perfeitamente 
preservado. Pela tarde, visita a 
Polonnaruwa, famosa pela sua 
beleza artística. Seus monumentos 
estão espalhados na selva, às 
margens do seu imenso pântano. 

Vamos ver as ruínas do Palácio 
Real. A jóia deste conjunto são os 
4 gigantes estátuas esculpidas na 
rocha de Gal Vihara, decoradas com 
magníficas esculturas e o Buda 
em postura de meditação clássica. 
Jantar no hotel.

Dia 10 Sigiriya/Colombo/
Negombo
Meia pensão. Saída por estrada 
para Colombo. À chegada, visita 
panorâmica da cidade. Chegada a 
Negombo. Jantar no hotel.

Dia 11 Negombo/Colombo/
Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo 
de regresso a Portugal.

Dia 12 Portugal 
Chegada.

Sri Lanka, Antigo Reino Ceilão
SRI LANKA PRAIA  DE BERUWALA · TISSAMAHARAMA (P. N YALA) · NUWARA ELIYA · KANDY · SIGIRIYA · NEGOMBO  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI · SAFARI EM JEEP PELO P.N. YALA 

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista 
(reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. 9 
jantares (bebidas não incluídas). 
Transfers e visitas com guia em 
espanhol durante todo o circuito 
(sujeito à disponibilidade) exceto na 
estadia na praia de Beruwala. Seguro 
de viagem.
 

Importante saber
Preço desde baseado em voos 
da Turkish Airlines, classe W, para 
viajar desde 10 de maio a 28 de 
junho e desde 30 de agosto a 27 de 
setembro.
Taxas aéreas incluídas. TK: € 435.
O preço do programa está baseado 
num mínimo de 4 pessoas a viajar 
juntas nas mesmas datas. 
Supl. Min. 2 pessoas: € 295 por 
pessoa.
Opção Sup. Pensão Completa (8 
almoços):  €195 por pessoa
Durante a visita panorâmica a 
Nuwara Eliya e Colombo os clientes 
não podem descer do autocarro. 

Este programa foi especialmente 
desenvolvido adaptando as 
visitas e os hóteis incluídos no 
itinerário, segundo as novas 
diretivas de segurança Covid19 
decretadas pelo governo do 
Sri-Lanka. 

Partidas
Segunda-feira. (10 mai-29 nov)
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa/Porto.

Hotéis 
Beruwala. 2 noites Cinnamon Bay/4★Sup.

Occidental Edén Beruwala/5★

Tissamaharama
(P.N. Yala). 1 noite

Kithala Resort & Spa/3★Sup.

Kandy. 2 noites Mountbatten Bungalow/Boutique
Sigiriya. 3 noites Elephant Lake/3★ 

Occidental Paradise Dambulla/4★

Negombo. 1 noite Jetwing Lagoon/4★

Hotéis  previstos o de categoría similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 4 pessoas em quarto duplo. 
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Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

DESDE

€1.995
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

12 DIAS

https://www.catai.pt/viajes/Antigo-Reino-ceylan.html/20055/travelpricer


Dia 1 Portugal/Colombo
Partida em voo com destino 
Colombo, pela rota escolhida. Noite 
a bordo.

Dia 2 Colombo/Sigiriya
Chegada a Colombo, capital do Sri 
Lanka. Continuação por estrada a 
Sigiriya. Chegada ao hotel, onde 
desfrutarão de uma massagem 
aiurvédica. Jantar no hotel.

Dia 3 Sigiriya/Aukana/
Anuradhapura/Mihintale/Sigiriya
Meia pensão. Excursão de dia 
completo a Anuradhapura, uma 
das antigas capitais fundada no 
séc. VI a.C. Em rota, visitaremos a 
estátua gigante de 13 m de altura 
do Buda de Aukana. Fundada 
pelo rei Pandukabhaya, entre os 
vestígios permanecem os restos do 
Palácio Real. Pela tarde visita do 
Museu Arqueológico. Mais tarde 
continuamos para Mihintale, a 

“Montanha Sagrada”. Regresso para 
Sigiriya. Jantar no hotel.

Dia 4 Sigiriya/Polonnaruwa/
Parque Nacional Minneriya/
Sigiriya
Meia pensão. Pela manhã, 
subiremos ao Rochedo de 
Sigiriya, conhecido como a “Rocha 
do Leão”. Poderemos ver as 
“Donzelas Douradas de Sigiriya”, 
frescos do séc. V, perfeitamente 
conservados. Pela tarde, 
visitaremos Polonnaruwa e as 
ruínas do Palácio Real e os 3 Budas 
gigantes de Gal Vihara. De regresso 
ao hotel, desfrutaremos de um 
safari em jeep, no Parque Nacional 
de Minneriya, onde se encontra 
uma grande reserva de elefantes 
selvagens. Jantar no hotel.

Dia 5 Sigiriya/Dambulla/Matale/
Kandy
Meia pensão. Pela manhã, visita 

do templo escavado numa rocha de 
Dambulla, que contém a coleção de 
imagens de Buda mais importante 
de Sri Lanka. A continuação, 
partida para Matale para visitar o 
Jardim das Especiarias. Também 
visitaremos uma fábrica de Batik. 
Chegada a Kandy e visita do Dalada 
Maligawa, o templo do Dente de 
Buda. Ao anoitecer assistiremos 
a uma sessão de danças típicas. 
Jantar no hotel.

Dia 6 Kandy/Rambukkana/
Pinnawela/Kandy
Meia pensão. Partida em comboio 
para Rambukkana. À chegada, 
transfer num típico tuk-tuk a 
Pinnawela onde visitaremos o 
orfanato de elefantes. De regresso 
a Kandy visitaremos os Templos de 
Gadaladeniya, o Embekke Devale, 
o Lankatilaka Vihara, o Centro de 
Artesanato e o Museu Gemológico. 
Jantar no hotel.

Dia 7 Kandy/Peradeniya/Nuwara 
Eliya
Meia pensão. Pela manhã, visita 
do Jardim Botânico de Peradeniya. 
Saída por estrada para Nuwara 
Eliya. No caminho visitaremos uma 
fábrica de chá. Chegada a Nuwara 
Eliya, repleta de ambiente colonial. 
Jantar no hotel.

Dia 8 Nuwara Eliya/Colombo
Meia pensão. Pela manhã saída 
para Colombo, via Kitugala. À 
chegada, visita panorâmica da 
cidade. Jantar no hotel.

Dia 9 Colombo/Malé (Ilhas 
Maldivas)
Pequeno-almoço. Partida no voo 
com destino Malé. Transfer ao hotel 
escolhido.

Dias 10 ao 12 Ilhas Maldivas
Regime segundo hotel escolhido. 
Dias livres para desfrutar da praia 
e praticar desportos aquáticos 
num dos fundos marinhos mais 
espetaculares do mundo.

Dia 13 Malé/Portugal
Pequeno-almoço. Partida no voo 
de regresso para Portugal. Noite a 
bordo.

Dia 14 Portugal
Chegada.

Sri Lanka e Maldivas
SRI LANKA · MALDIVAS SIGIRIYA · KANDY · NUWARA ELIYA · COLOMBO · MALDIVAS 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI · 7 JANTARES EM SRI LANKA 

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. 7 jantares (bebidas não 
incluídas) e uma massagem 
aiurvédica. Transfers e visitas com 
guia em espanhol durante todo o 
circuito (sujeito à disponibilidade), 
exclusivo para clientes da Catai. 
Maldivas: regime de alojamento 
e pequeno-almoço. Transfers 
regulares em lancha rápida com 
assistência em inglês. 
Seguro de viagem.

Importante saber
Preço desde “Sólo Sri Lanka” 
baseado em voos da Turkish 
Airlines, classe W, para viajar desde 
10 de maio a 28 de junho e desde 
30 de agosto a 27 de setembro. 
Taxas aéreas incluídas. TK: € 435.
Preço desde “Sri Lanka y 
Maldivas” baseado em voos da 
Turkish Airlines, classe W, para 
viajar desde 10 de maio a 28 
de junho em H. Sheraton Full 
Moon/5★ em Maldivas em quarto 
Oceanfront Beach Villa.
Taxas aéreas incluídas. TK: € 535.
O preço do programa está baseado 
num mínimo de 6 pessoas a viajar 
juntas nas mesmas datas. 
Supl. Mínimo 4 pessoas: € 60 por 
pessoa.
Min. 2 pessoas.: € 230 por pessoa.

Consultar suplemento 2-5 pessoas 
para outro dia da semana exceto 
segunda-feira.

Partidas
Segunda-feira (10 mai-29 nov).
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa/Porto.

Hotéis  
Sigiriya. 3 noites Aliya Resort/4HSup.
Kandy. 2 noites Ozo Kandy/4H

Nuwara Eliya. 1 noite Araliya Green Hills/4H

Colombo. 1 noite Ramada Colombo/4HSup.
Maldivas. 4 noites Sheraton Full Moon/5H (hab. Deluxe).

Hotéis  previstos o de categoría similar.

Vantagens Catai
Completamos esta viagem com 
um Safari em jipe pelo Parque 
Nacional Minneriya, visita ao 
Buda Aukana, visita ao orfanato 
de elefantes de Pinnawela e uma 
bela massagem.

DESDE

€1.895
10 DIAS

€2.855
14 DIAS

TAXAS E COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS
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A classificação hoteleira é a estimada pela Catai.  Preço desde para o mínimo 6 pessoas em quarto duplo. 

Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

Possibilidade de regressar a 
Portugal desde Colombo no dia 9 da 
viagem. Chegada ao dia 10.

https://www.catai.pt/viajes/sri-lanka-e-maldivas.html/11378/travelpricer


Dia 1 Portugal/Tóquio
Partida em voo com destino a 
Tóquio, pela rota escolhida. Noite 
a bordo. 

Dia 2 Tóquio
Chegada. Sugerimos utilizar o 
Japan Rail Pass para apanhar o 
comboio desde o aeroporto até ao 
hotel. Para isto, deverá dirigir-se aos 
balcões da Japan Rail Pass situado 
no próprio aeroporto ou apanhar 
um autocarro regular ao hotel. 
Alojamento.

Dia 3 Tóquio
Alojamento. Sugerimos visitar 
a cidade: o templo de Asakusa 
Kannon e o Santuário de Meiji. Não 

deixe de subir à Torre de Mori, o 
edifício mais alto de Tóquio, a vista 
é espetacular. 

Dia 4 Tóquio
Alojamento. Possibilidade de 
utilizar o Japan Rail Pass para 
realizar uma excursão a Nikko, 
um dos santuários mais bonitos 
do Japão, o Santuário Toshogu é 
Património da Humanidade.

Dia 5 Tóquio/Monte Fuji/Hakone
Meia pensão. Excursão para 
o Monte Fuji, considerada 
a montanha sagrada, onde 
visitaremos a 5ª estação. Almoço 
e continuação para Hakone para 
dar um passeio em barco pelo Lago 

Ashi. Subiremos no funicular até ao 
Monte Komagatake. A visita termina 
na estação de comboio. Transfer 
ao hotel ou Ryokan por conta do 
cliente. 

Dia 6 Hakone/Quioto
Alojamento. Deverá dirigir-se à 
estação para apanhar o comboio 
Bala para Quioto (utilizando o Japan 
Rail Pass). Chegada a Quioto (aprox. 
2 h). Sugerimos visitar os principais 
templos da cidade: o Templo de 
Kikankuji ou “Pavilhão de Ouro”, 
rodeado de um esplêndido jardim e 
o Templo de Sanjusangendo.

Dia 7 Quioto
Alojamento. Possibilidade de 

utilizar o Japan Rail Pass para 
apanhar o comboio para Nara, uma 
das cidades antigas onde se respira 
a antiga cultura japonesa. Destaca-
se o Templo de Todaiji e o Santuário 
Kasuga. Pela noite, recomendamos 
passear pelo bairro de Gion.

Dia 8 Quioto
Alojamento. Dia livre. Sugerimos 
visitar o Santuário de Fushimi Inari, 
com os seus mais de 10.000 toriis 
vermelhos e o bonito bosque de 
Arashiyama.

Dia 9 Quioto/Osaka/Portugal
Alojamento. Transfer ao aeroporto 
por conta do cliente. Partida em voo 
de regresso a Portugal. Chegada.

Dia 1 Portugal/Tóquio
Partida em voo com destino a 
Tóquio, pela rota escolhida. Noite 
a bordo.

Dia 2 Tóquio
Chegada. Sugerimos utilizar o 
Japan Rail Pass para apanhar o 
comboio desde o aeroporto até ao 
hotel. Para isto, deverá dirigir-se 
aos balcões da Japan Rail Pass 
situado no próprio aeroporto 
(somente no aeroporto de Narita) 
ou apanhar o autocarro regular ao 
hotel. Alojamento.

Dia 3 Tóquio
Alojamento. Sugerimos visitar a 
cidade, o Santuário de Meiji, o 
Templo de Asakusa Kannon e as 

zonas comerciais de Shibuya, Ginza 
e Omotesando.

Dia 4 Tóquio
Alojamento. Possibilidade de 
utilizar o Japan Rail Pass para 
realizar uma excursão a Nikko, onde 
se encontram os santuários mais 
bonitos do Japão. 

Dia 5 Tóquio/Hakone
Alojamento. Deverá utilizar o Japan 
Rail Pass para partir em comboio 
para a estação de Odawara. Transfer 
ao hotel ou Ryokan por conta 
própria.

Dia 6 Hakone/Takayama
Alojamento. Com o Japan Rail 
Pass poderá ir desde a estação de 
Odawara até Nagoya e dali realizar 

a troca de comboio para Takayama. 
Recomendamos visitar a rua 
principal Kami Sannomachi.

Dia 7 Takayama/Kanazawa
Alojamento. Dia livre. 
Aconselhamos visitar Shirakawago 
de autocarro (o Japan Rail Pass 
não inclui). Com o Japan Rail Pass 
poderá visitar Kanazawa.

Dia 8 Kanazawa/Quioto
Alojamento. Tempo livre. Sugerimos 
a visita do Jardim Kenrokuen, o 
bairro de Higashi e o mercado de 
Oumicho. Com o Japan Rail Pass 
poderá ir a Quioto.

Dia 9 Quioto
Alojamento. Dia livre. Sugerimos 
a visita do Templo Kinkakuji, 

também chamado “Pavilhão de 
Ouro” e o Castelo de Nijo. Também 
recomendamos a visita do Templo 
Kiyomizu e do santuário de Fushimi 
Inari com os seus mais de 10.000 
toriis vermelhos.

Dia 10 Quioto
Alojamento. Dia livre. Sugerimos 
visitar a Nara com o Japan Rail Pass.

Dia 11 Quioto/Osaka/Portugal
Alojamento. Sugerimos utilizar 
o Japan Rail Pass para apanhar 
o comboio Haruka que leva 
diretamente ao aeroporto de Kansai 
(aprox. 1 h 30 min). Partida em voo 
de regresso a Portugal. Chegada.

Rota Samurai
JAPÃO TÓQUIO · HAKONE · TAKAYAMA · KANAZAWA · QUIOTO

Rota Essencial
JAPÃO  TÓQUIO · MONTE FUJI · HAKONE · QUIOTO 

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Seguro de viagem.
Rota  Essencial. Alojamento. Japan 
Rail Pass 7 dias turista. 1 almoço 
em Hakone (bebidas não incluídas). 
Excursão em circuito regular ao 
Monte Fuji e Hakone com guia em 
inglês. Hotéis Cat. Superior. 1 jantar 
e pequeno-almoço japonês no 
Ryokan de Hakone. 
Rota Samurai. Alojamento. 
Japan Rail Pass 7 dias turista para 
utilizá-lo do dia 5 ao 11. Hotéis Cat. 
Superior. 1 jantar e 1 pequeno-
almoço japonês em Hakone.

Importante saber
O Japão Rail Pass poderá variar 
de preço, depende do mês que for 
comprado. 
Rota Essencial e Rota Samurai.
Preço desde baseado em voos 
da Lufthansa, classe K, para viajar 
entre 1 e 12 Decembro e 3 de 
Janeiro e 20 de Fevereiro, em hotéis 
de categoria B. 
Taxas aéreas incluídas. LH: 470€. 
Na Rota Samurai pode-se comprar 
o Japão Rail Pass de 14 dias, para 
utilizar desde o 2º até ao 11º dia 
(consultar). 

Partidas
ROTA ESSENCIAL E ROTA 
SAMURAI.
Quartas, quintas, sextas-feira, 
sábados e domingos (1 out-12 dec;
3 jan-13mar/22; 17-24 abr/22). 
Datas sem operação:
Rota Essencial: 3-10 out;
27-29 out; 12-21 nov.
Ano 2022: 10-20 fev; 21 mar-16 abr.
Rota Samurai: 1-10 out;
27-29 out; 10-24 nov.
Ano 2022: 10-20 fev; 21 mar-16 abr.
Notas de partida:
Lufthansa: Lisboa. 

Hotéis
Cat. B Cat. A

Tóquio. 3 noites Keio Plaza/1ª Sup 
Park (Ruta Samurai)/1ª

Keio Plaza/1ª Sup 

Hakone. 1 noite Yumoto Fujiya/1ª Setsuketsuka Ryokan 
(quarto japonês con camas)

Takayama. 
1 noite

Tokyu Stay Hida/1ª Takayama Green/1ª Sup 

Kanazawa. 
1 noite

Vista Kanazawa /1ª Daiwa Royal Hotel/1ª Sup  

Quioto . 3 noite Rihga Royal/1ª Ana Crowne Plaza/1ª Sup
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“Japão Rail Pass”
O “Japan Rail Pass” é um voucher 
ferroviário com o qual poderá viajar 
por todo o país, por um período de 7, 
14 ou 21 dias consecutivos. Apenas 
poderá ser utilizado por turistas e 
deverá ser adquirido fora do país. 
Há dois tipos diferentes: “Green 
class”, para viajar em classe superior, 

e “Ordinary class”, para a classe 
económica. Nos comboios onde 
houver somente classe superior, 
especialmente nos comboios de 
longo trajeto, os utilizadores com 
categoria económia, terão de pagar a 
diferença diretamente na estação.
É válido para toda a rede ferroviária 

japonesa, incluindo o “Comboio 
Bala” (exceto o comboio “Nozomi”), 
comboios rápidos e comboios locais, 
com algumas exceções. Também 
poderá ser utilizado em autocarros 
e shuttles pertencentes à JR “Japan 
Railways”.
Horários de balcão para permutar o 

Japan Rail Pass no aeroporto Tóquio. 
Narita: das 8h00 às 20h00, Haneda: 
das 7h00 às 18h00. Desde Haneda 
não há comboios para Tóquio 
incluídos no Japan Rail Pass (no 
caso de chegar a esse aeroporto o 
melhor é apanhar o Monorail ou uma 
limousine bus).
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Hotéis previstos ou de categoria similar.

Realize um orçamento, pré-
reserva ou reserve todas estas 
viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt 

Rota Essencial
Rota Samurai

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 

DESDE

€2.160
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

9 DIAS

DESDE

€2.190
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

11 DIAS

https://www.catai.pt/viajes/jap%C3%A3o-ao-seu-alcance-essencial.html/13749/travelpricer
https://www.catai.pt/viajes/japon-a-tu-alcance-ruta-samurai-pt.html/14189/travelpricer


Dia 1 Portugal/Tóquio
Partida em voo com destino a 
Tóquio, pela rota escolhida. Noite 
a bordo.

Dia 2 Tóquio
Chegada a Tóquio, capital do Japão, 
o país da harmonia. Alojamento.

Dia 3 Tóquio 
Pequeno-almoço. De manhã, 
visita ao Santuário Meiji. Seguimos 
com a visita até Asakusa para 
visitar o Templo Asakusa Kannon. 
Caminhada pela área comercial 
de Nakamise, caracterizada por 

ruas estreitas do período Edo. 
Terminaremos a visita na Praça 
do Palácio Imperial e no bairro de 
Ginza. Regresso ao hotel por conta 
do Cliente. Tarde livre.

Dia 4 Tóquio/Hakone/Tóquio
Meia pensão. Saímos em direção 
a Hakone, onde iremos realizar 
uma pequena viagem de barco 
pelo agradável Lago Ashi. Visita ao 
Vale de Owakudani. Almoço. Visita 
ao museu ao ar livre de Hakone, 
situado entre as montanhas de 
Hakone e com uma área de mais 

de 70.000m2 onde encontramos 
um total de 120 obras-primas 
da escultura modernista e 
contemporâneo. Regresso para 
Tóquio.

Dia 5 Tóquio/Quioto/Nara/Quioto
Pequeno-almoço. Saída a bordo do 
comboio Bala com destino de Kyoto, 
coração cultural e espiritual do 
Japão. Visita ao Santuário Fushimi 
Inari com milhares de Toriis. Saída 
para Nara em onde se pode respirar 
a atmosfera da cultura japonesa 
antiga. Visita ao Templo Todaiji e ao 

Parque dos Veados. Regresso para 
Quioto. 

Dia 6 Quioto 
Meia pensão. Visita de dia 
completo à cidade, começando 
pelo bonito jardim do templo de 
Tenryuji declarado Património 
da Humanidade pela UNESCO, 
e a floresta de bambu de 
Arashiyama. Almoço. Visita ao 
templo de Kinkakuji, conhecido 
por “Pavilhão Dourado” e o Tempo 
de Sanjusagedo e as suas mais de 
1000 estátuas da Deusa Kannon. 

Terminamos com um passeio 
através do antigo bairro de Gion. 

Dia 7 Quioto
Pequeno-almoço. Dia livre. 
Opcionalmente poderá realizar a 
visita de dia completo a Hiroshima e 
à ilha de Miyajima (consultar). 

Dia 8 Quioto/Portugal
Partida em voo de regresso a 
Portugal, pela rota escolhida. 
Chegada.

Japão Clássico
JAPÃO TÓQUIO · HAKONE · NARA · QUIOTO 
CIRCUITO REGULAR COM GUIA EM ESPANHOL  · PREÇO ESTRELA

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista 
(reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. 2 
almoços (bebidas não incluídas). 
Transfers e visitas em circuito 
regular com guias locais em 
Espanhol. Visitas em transporte 
público. Transfere de e para o 
aeroporto em autocarro regular 
(assistência à chegada no aeroporto 
em Espanhol) e transfere de saída 
sem assistência.  Seguro de viagem.
 
 

Importante saber
Preço desde baseado em voos 
da Lufthansa, classe K, para viajar 
entre 6 de Decembro e 28 de 
Fevereiro/22. 
Taxas aéreas incluídas. LH: 470 €. 
No Japão os quartos são de duas 
camas, não se podendo garantir 
quartos com cama de casal. Não se 
podem realizar transferes regulares 
para voos de chegada entre as 
22H00 e as 07H00, e de saída entre 
as 00H30 e as 10H30. Consultar. 
As visitas poderão ser alteradas por 
causas meteorológicas ou por força 
maior. Neste caso será comunicado 
no destino as novas visitas (não há 
reembolso se houver modificações 
por estes motivos). Somente se 
permite 1 bagagem por pessoa (23 
kg). Cada bagagem adicional será 
cobrada no destino (aprox. 3.000 
ienes).

Partidas
Outubro: 18, 21, 25, 28.
Novembro: 1, 8, 15, 22, 29.
Dezembro: 6, 13, 20, 23.
ANO 2022
Janeiro: 24.
Fevereiro: 7, 21, 28.
Março: 7, 14, 21, 24, 28.
Notas de partida:
Lufthansa: Lisboa. 

Hotéis 
Tóquio. 3 noites New Otani (Garden Tower)/1ª Sup.
Quioto. 3 noites Kyoto Tokyu/ 1ª Sup.

Hotéis previstos ou de categoria similar.

Consultar as nossas extensões à Praia: Bali, Maldivas, Phuket e Koh 
Samui
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A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 

Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

DESDE

€2.720
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

8 DIAS

https://www.catai.pt/viajes/japao-classico.html/11443/travelpricer
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Dia 1 Portugal/Osaka 
Partida em voo com destino a 
Osaka, pela rota escolhida. Noite 
a bordo.

Dia 2 Osaka
Chegada a Osaka, transfer ao hotel. 
Alojamento.

Dia 3 Osaka/Nara/Quioto 
Meia pensão. Visitamos pela 
manhã o Castelo de Osaka. 
Partida até Nara, onde se respira 
a atmosfera da antiga cultura 
japonesa. Visitamos o templo de 

Todaiji com a sua grande estátua 
de Buda e o Parque dos Cervos. 
Almoço. De regresso a Quioto 
visitamos o santuário xintoísta de 
Fushimi Inari com os seus toriis 
vermelhos formando um caminho 
serpenteante ao longo da colina até 
ao topo. 

Dia 4 Quioto 
Meia pensão. Visita da cidade, 
começando pelo bonito jardim 
do templo de Tenryuji declarado 
Património da Humanidade pela 
UNESCO, a floresta de bambu de 

Arashiyama, visita do templo de 
Kinkakuji, chamado também o 
“Pavilhão de Ouro” e o Castelo 
de Nijo, considerado um Tesouro 
Nacional. Almoço. Regresso ao 
hotel por conta do cliente.

Dia 5 Quioto/Hakone 
Pensão completa. Partida em 
comboio de alta velocidade com 
destino à estação de Odawara 
onde começaremos a excursão 
pelo Parque Nacional de Hakone. 
Daremos um passeio em barco pelo 
Lago Ashi. Almoço. Finalmente, 

subiremos em funicular ao Monte 
Komagatake. Jantar no hotel.

Dia 6 Hakone/Tóquio
Meia pensão. Saída por estrada 
para Tóquio. Começamos a visita 
percorrendo o santuário xintoísta 
de Meiji e a torre de Tóquio. 
Terminamos a visita no templo 
budista de Asakusa Kannon. 
Podemos também passear pela 
zona comercial “Nakamise” repleta 
de lojas. Almoço. Regresso ao 
hotel.

Dia 7 Tóquio 
Pequeno-almoço. Dia livre para 
desfrutar da cidade ou passear 
pelas zonas de Akihabara ou cidade 
da eletrónica, Omotesando ou 
Shibuya e a zona mais moderna de 
Tóquio, o distrito de Daiba ao lado 
do rio Sumida.

Dia 8 Tóquio/Portugal
Partida em voo de regresso a 
Portugal. Chegada.

 

Imagens do Japão
JAPÃO OSAKA · NARA · QUIOTO · HAKONE · TÓQUIO 
CIRCUITO REGULAR COM GUIAS EM ESPANHOL · PREÇO ESTRELA

Nossos serviços 
Voo de linha regular, classe turista 
(reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. 
4 almoços e 1 jantar (bebidas 
não incluídas). Transfers e visitas 
em circuito regular (partilhados 
com mais clientes) em transporte 
público, autocarro ou comboio 
dependendo do número de pessoas 
com assistência/guias em espanhol 
exceto no trajeto de comboio 
Quioto/Hakone. Seguro de viagem.

Partidas
Outubro: 4, 11, 18, 25.
Novembro: 1, 8, 15.
Dezembro: 6, 20.
ANO 2022
Janeiro: 10, 24.
Fevereiro: 7, 21,28.
Março: 7, 14, 21, 28..
Notas de partidas
Lufthansa: Lisboa. 

Hotéis
Cat. C Cat. B Cat. A

Osaka. 1 noite Hotel Monterey/1ª Le Frere Osaka/1ª Sup. Righa Royal/1ª Sup.  
Quioto . 2 noites Karasuma Kyoto/Turista Monterrey Kyoto/1ª   Cross  Kyoto/1ª Sup.
Hakone. 1 noite Sengokuhara Prince/1ª  

Yumoto/1ª
Sengokuhara Prince 
(Premier)/1ª Sup.- 
Yumoto Fujiya (hab. Sup.)/1ª

Ryokan Ryuguden (quarto 
japonês)  

Tóquio  . 2 noites Shinjuku Washington/1ª Hyatt Regency Tokyo/1ª Sup. Hilton Tokyo/Lujo

Hotéis previstos ou de categoria similar.. Consultar Hotéis para partidas 19 y 26 jul y 2 ago.

Importante saber
Preço desde baseado em voos da 
Lufthansa, classe K, para viajar e 6 
de 12 Decembro e 10 de Decembro 
e 28 Fevereiro/22, em hotéis de 
categoria C. 
Taxas aéreas incluídas. LH:  470 €.
Somente se permite 1 bagagem 
por pessoa (23 kg), cada bagagem 
adicional será cobrada no 
destino (aprox. 3.000 ienes). 
Os quartos de casal não estão 
garantidos. Os quartos triplos 

são duplos com cama extra mais 
pequena ou sofá-cama. As visitas 
poderão ser alteradas por causas 
meteorológicas ou por força maior. 
Neste caso as novas visitas são 
comunicadas no destino (não há 
reembolso se houver modificações 
por estes motivos). As excursões 
opcionais deverão ser compradas 
ao reservar o circuito. A bagagem 
é transportada por separado de 
Tóquio a Quioto. Deverá levar 

bagagem de mão para a noite em 
Hakone. Consultar suplemento para 
voos de chegada entre as 22h00 e 
as 6h30 e de partida entre 01h00 e 
as  09h30.
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DESDE

€2.670
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

8 DIAS

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 

Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

https://www.catai.pt/viajes/imagens-do-japao.html/13291/travelpricer


Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

Dia 1 Portugal/Osaka 
Partida em voo com destino a 
Osaka, pela rota escolhida. Noite 
a bordo.

Dia 2 Osaka 
Chegada a Osaka e transporte 
público até Quioto. Alojamento.

Dia 3 Quioto/Nara/Quioto 
Meia pensão. Meia pensão. De 
manhã, visita de cidade: o Castelo 
de Nijo, o Templo de Kinkakuji, 
chamado também o Pavilhão de 
Ouro pelas folhas de ouro que o 
cobrem e fazem dele Património da 
Humanidade e o Santuário de Heian 
com os seus belos jardins. Almoço. 
Partida para Nara para visita ao 
Templo Todaiji, com as suas estátua e 
o parque do Grande Buda do veado. 
Regresso para kyoto onde visitamos 
o Santuário Fushimi Inari, com seus 
milhares de toriis vermelhos. 

Dia 4 Quioto 
Pequeno-almoço. Dia livre. 
Opcionalmente, pode realizar uma 
excursão até Hiroshima de comboio 
para visitar o Parque Memorial de 
Santuário da Paz e de Itsukushima, 
na Ilha Miyajima, com almoço. 
Regresso ao hotel por conta do 
Cliente.

Dia 5 Quioto/Kanazawa
Pequeno-almoço. Partida de 
comboio para Kanazawa. Passeio 
pela cidade: o Jardim Kenrokuen, 
um dos mais famoso do Japão; o 
mercado de Oumicho, os bairros 
de Higashi Chaya Gai e Nagamachi 
onde iremos visitar a antiga 
residência de família de samurai 
Nomura.

Dia 6 Kanazawa/Shirakawago/
Takayama/Okuhida
Pensão completa. Saída por 

estrada para Shirakawago 
(declarado Património da 
Humanidade pela UNESCO) 
onde vamos conhecer as casas-
quintas conhecidas por "Gassho 
Zukuri", únicas no mundo por sua 
construção. Continuamos para 
Takayama por autoestrada. Almoço 
em restaurante. À tarde, passeio 
através da bonita rua de Kami 
Sannomachi com as suas casas de 
madeira. Continuação de viagem 
para Okuhida. Jantar no hotel. 
Quem desejar poderá desfrutar das 
águas termais.

Dia 7 Okuhida-Alpes Japoneses/
Tsumago/Nagoya
Pequeno-almoço. De manhã 
vamos subir de teleférico para 
contemplar os chamados "Alpes 
japoneses". Continuamos em 
direção a Tsumago, uma das cidades 
da conhecida "rota Nakasendo" 

(rota de samurai) e visitamos a 
antiga Pousada Samurai de "Waki 
Honjin". Almoço piquenique. 
Continuação em direção a Nagoya. 
Jantar em um restaurante. 
Alojamento.

Dia 8 Nagoya/Mishima/Hakone/
Tóquio
Meia pensão. Saímos em comboio 
bala em direção a Mishima. 
Breve vista panorâmica da área e 
continuamos a Hakone para visitar 
o Parque Nacional: caminhada ao 
longo do belo Lago Ashi e subimos 
de teleférico (se o tempo permitir) 
para desfrutar de uma esplêndida 
vista sobre o Monte Fuji. Almoço 
em restaurante. Continuamos para 
Tóquio.

Dia 9 Tóquio 
Meia pensão. Visita ao Templo 
budista de Asakusa Kannon, a 

deusa da Misericórdia, em pleno 
coração da cidade e passeio pela 
Arcada Comercial de Nakamise com 
centenas de postos com produtos 
tradicionais. Almoço. Pequeno 
passeio em barco pelo rio Sumida. 
O passeio termina no bairro de 
Daiba, regresso ao hotel por conta 
do cliente.

Dia 10 Tóquio 
Pequeno-almoço. Dia livre. 
Excursão opcional a Nikko com 
almoço para visitar o Santuário 
Xintoísta de Toshogu e o Lago 
Chuzenji, terminando na Cascata 
de Kegon.

Dia 11 Tóquio/Portugal
Partida em voo de regresso a 
Portugal. Chegada.

Japão Feudal
JAPÃO QUIOTO · NARA · KANAZAWA · SHIRAKAWAGO · TAKAYAMA · OKUHIDA · TSUMAGO · NAGOYA · HAKONE · TÓQUIO
CIRCUITO REGULAR COM GUIAS EM ESPANHOL

Nossos serviços 
Voo de linha regular classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. 5 almoços (1 deles 
piquenique), 2 jantares (bebidas 
não incluídas). Circuito regular 
(partilhado com mais clientes) com 
guias e assistência em espanhol 
(exceto trajectos em comboio 
bala no 6º e 7º dia).  Transfers em 
autocarro/comboio regular com 
assistência em espanhol. Visitas em 
autocarro, mini bus ou transporte 
público com guia em espanhol. 
Seguro de viagem. 

Visitas en autobús, minibús o 
transporte público con guía en 
castellano (dependiendo del 
número de personas). 
Seguro de viaje

Partidas
Outubro: 4, 5, 11, 12.
Novembro: 1, 8, 15, 22.
Dezembro: 6, 20.
Ano 2022
Janeiro: 10, 24.
Fevereiro: 7, 21, 28.
Março: 7, 8, 14, 15, 17, 21, 22, 28, 29. 
Notas de partida: 
Lufthansa: Lisboa.

Hotéis
Cat. C Cat. B Cat. A

Kioto. 3 noites Keihan Hachijyo/1ª Gran Via 
(Hab.Standard)/1ª Sup.

Gran Via (Hab. Lujo)/1ª Sup.

Kanazawa.  1 noite Agora/1ª KKR Kanazawa - Kanazawa 
Tokyu/1ª Sup.

KKR Kanazawa - Kanazawa 
Tokyu/1ª Sup.

Okuhida . 1 noite Hodakaso Yamano/1ª Hodakaso Yamano (Hab. 
Deluxe)

Hodakaso Yamano (quarto 
japonês)/1ª Sup.

Nagoya. 1 noite Daiwa Roynet  Nagoya Taiko 
dori Side/1ª

Nagoya Taiko Nagoya JR 
Gate Tower/1ª Sup.

Nagoya Taiko Nagoya JR 
Gate Tower/1ª Sup.

Tokio. 3 noites Shinagawa Prince(Main) - 
Shinjuku Washington/1ª

New Otani (Garden 
Tower)/1ª Sup.

New Otani (Garden Tower 
Hab. Deluxe)/1ª Sup.

Hotéis previstos ou de categoria similar.

PRECIO DESDE

3.325€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

11 DÍAS

Importante saber
Preço desde baseado em voos da 
Lufthansa, classe K, para viajar e 6 
de 12 Decembro e 10 de Decembro 
e 21 Fevereiro/22, em hotéis de 
categoria C. 
Taxas aéreas incluídas. LH:  470 €.
Só é permitida uma mala por 
pessoa (23 Kgs). Cada mala 
adicional será cobrada no destino 
(aprox. 3000 ienes). Não estão 
garantidas camas de casal. Os 

quartos triplos são duplos com uma 
cama extra mais pequena ou sofá 
cama. As visitas podem ser trocadas 
por causas meteorológicas ou força 
maior. Neste caso será comunicado 
no destino as novas visitas (sem 
direito a reembolso). As excursões 
opcionais devem ser reservadas no 
momento da reserva do circuito. 
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A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 

Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

https://www.catai.pt/viajes/japao-feudal.html/13292/travelpricer


Dia 1 Portugal/Tóquio
Partida em voo com destino a 
Tóquio, pela rota escolhida. Noite 
a bordo.

Dia 2 Tóquio 
Chegada a Tóquio. Alojamento.

Dia 3 Tóquio
Pequeno-almoço. Pela manhã 
visitamos o Santuário Meiji e 
a Praça do Palácio Imperial. 
Continuaremos a visita no distrito 
de Asakusa para visitar o Templo 
Asakusa Kannon. Caminhada pela 
área Comercial Nakamise, cheio de 
ruas do período Edo. Terminaremos 
a visita no distrito de Ginza. 
Regresso ao hotel por conta de 
cliente. Tarde livre.

Dia 4 Tóquio/Hakone/Tóquio
Meia Pensão. Saída para Hakone 
onde faremos uma caminhada ao 
longo do bonito Lago Ashi,  onde 
visitamos o Vale Owakudani. 
Almoço. Visita ao museu de 
Hakone ao ar livre onde estão 

expostas um total de 120 obras-
primas de escultura modernista e 
contemporâneo. Regresso a Tóquio.

Dia 5 Tóquio/Quioto/Nara/Quioto
Pequeno-almoço. Partida em 
comboio de alta velocidade até 
Quioto. Na chegada, seremos 
recebidos pelo guia para visitar 
o Santuário Fushimi Inari com os 
seus milhares de Toriis vermelhos. 
Partida para Nara. Visitamos o 
Templo Todaiji e o Deer Park. 
Regresso a Kyoto.

Dia 6 Quioto
Meia-pensão. Visita de dia 
completo à cidade: o templo de 
Tenryo-ji com seu belo jardim 
Japonesa, a bela floresta de 
bambu em Arishayima. Almoço. 
Continuamos a visita ao Templo 
de Kinkakuji mais conhecido como 
"Pavilhão Dourado" e o Templo 
de Sanjusagendo com as mais de 
1.000 estátuas da deusa Kannon. 
Terminamos com um passeio pelo 
Bairro antigo de Gion.

Dia 7 Quioto 
Pequeno-almoço. Dia livre. 
Opcionalmente poderá realizar 
a visita a Hiroshima e Ilha de 
Miyajima de dia completo.

Dia 8 Quioto/Nagoya/Ise/Toba
Meia Pensão. Saída em comboio 
de alta velocidade com destino a 
Nagoya. Chegada e continuação 
da visita a Ise, as ruas típicas de 
Oharaimachi e as ruas adjacentes 
com estilo da época do samurai. 
Visitaremos o Santuário de Ise. 
Partida para a ilha de Mikimoto, 
conhecida como a "Ilha da Pérola 
", onde ensinarão o processo do 
cultivo da pérola. Jantar.

Dia 9 Toba/Ise/Caminho de 
Kumano/Cascata de Nachi/Nachi-
Katsuura
Pensão completa. Hoje visitamos 
as Rochas de Meotoiwa: 2 rochas 
no mar ligadas por uma corda 
que simboliza o casamento. 
Continuamos para Kumano 
passando por Onigajo, um conjunto 

de formações espetaculares 
rochosas e grutas esculpidas 
pelo mar e o vento. Almoço. 
Pela tarde vamos caminhar pela 
famosa estrada de Kumano, 
Património da Humanidade e 
gémea do Caminho de Santiago 
na Espanha. Caminharemos uma 
parte do caminho (aprox. 2 horas). 
Passagem pelo caminho de cedro 
"Daimonzaka", até chegar ao 
santuário de Kumano Nachi um 
dos 3 grandes santuários ao longo 
do caminho. Continuamos para o 
Templo Seigantoji com um pagode 
de 3 plantas e a bela cascata Nachi 
com uma altura de 133 m. Transfere 
para Ryokan e jantar.

Dia 10 Nachi-Katsuura/
Shirahama/Yuasa/Wakayama
Meia Pensão. Seguimos pela 
estrada costeira passando por 
Hashikui-Iwa, espetaculares 
formações rochosas que se 
assemelha a pilares de uma 
ponte. Em Shirahama visitaremos 

o "Adventure World", zoológico 
cuja atração principal são os 
ursos panda. Almoço. Partimos 
para Yuasa, onde foi inventado o 
molho de soja. Continuamos para 
Wakayama.

Dia 11 Wakayama/Koyasan/Osaka
Meia Pensão. Partida para 
Koyasan, declarado Património da 
Humanidade. Visita ao Cemitério 
de Okunoin, com mais 200.000 
lápides e cenotáfios no meio de 
uma floresta de cedros milenais. 
Almoço vegetariano "Shojin-ryori" 
em um dos mosteiros também 
chamados “Shukubo". Vamos 
participar de um experiência de 
meditação. Por fim, encerramos a 
visita no Complexo do templo Danjo 
Garan e Templo Kongobuji, sede 
de a Escola Shingon de Budismo. 
Continuação para Osaka.

Dia 12 Osaka/Portugal 
Partida em voo de regresso a 
Portugal. Chegada

Belezas do Japão
JAPÃO APÃO  TÓQUIO · QUIOTO · ISE . TOBA. CAMINHO KUMANO . CASCATA NASHI . KATSUURA . WAKAYAMA . KOYASAN · OSAKA
CIRCUITO REGULAR COM GUIA EM ESPANHOL

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista 
(reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. 
5 almoços e 2 jantares (1 deles 
vegetariano budista em Koyasan) 
(bebidas não incluídas). Transfers 
em transporte público com 
assistência em espanhol. Circuito 
regular (compartido com mais 
clientes). Visitas em autocarro, 
minibus, carro, táxi ou transporte 
público dependendo do número de 
participantes com guias locais em 
espanhol. Seguro de viagem. 

Importante saber
Preço desde baseado em voos da 
Lufthansa, classe K, para viajar e 14 
de Outubro. 
Taxas aéreas incluídas. LH:  470 €.
Apenas permitido uma mala 
por pessoa (23kg). Cada mala 
adicional será cobrada no destino. 
AS excursões opcionais têm de ser 
adquiridas no momento da reserva. 
Alguma visita poderá ser alterada 
por motivo de força maior, causas 
metereológicas ou trânsito intenso 
e em este caso de comunicará novas 
visitas (não há reembolso nestes 
casos). No Japão os quartos triplos 
são com duas camas e uma cama 
mais pequena ou sofá-cama. Não 
há garantia de camas de casal. Levar 
mala de mão para passagem de 

uma noite em Toba. A mala principal 
será enviada em separado desde 
Quioto para Nachi Katsuura. Não 
existem transferes regulares para 
chegada de voos entre as 20:30h 
e as 07:00h e para saída desde as 
00:30h e as 10:30h. Consultar. .

Partidas
Outubro: 14. 
ANO 2022:
Março: 24
Notas de partida
Lufthansa: Lisboa. 

Hotéis
Tóquio. 3 noites New Otani (Garden Tower)/1ª Sup.
Quioto.  3 noites Kyoto Tokyu/1ª Sup.
Toba. 1 noite Toba Internacional Harbour View/1ª Sup.
Nachi Katsuura. 1 noite Ryokan Katsuura Gyoen (quarto japonês)
Wakayama. 1 noite Gran Via Wakayama/1ª 
Osaka . 1 noite Sheraton Miyako/1ª Sup.

Hotéis previstos ou de categoria similar.
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A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 

DESDE

€4.824
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

12 DIAS

Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

https://www.catai.pt/viajes/belezas-do-japao.html/14340/travelpricer


Dia 1 Portugal/Osaka 
Partida em voo com destino a 
Osaka, pela rota escolhida. Noite 
a bordo.

Dia 2 Osaka 
Chegada a Osaka e transfer ao 
hotel. Tarde livre. Alojamento.

Dia 3 Osaka/Nara/Quioto 
Meia pensão. Visita da cidade: O 
castelo de Osaka e o bairro animado 
de Dotombori. Almoço. Saímos 
por estrada até Nara para visitar 
o Templo de Todaiji com o seu 
grande Buda e o Parque dos Cervos 
Sagrados. Continuação para Quioto. 

Dia 4 Quioto 
Meia pensão. Visita à cidade. 
Começamos com o Santuário 

Fushimi Inari com seus milhares de 
pórticos "torii"; o Templo Tenryuji 
com um lindo jardim japonês; a 
floresta de bambu de Sagano em 
Arashiyama. Almoço. Visita do 
Templo Dourado Kinkaku-ji também 
chamado de Pavilhão Dourado. 
Acabamos com um passeio pelas 
ruas de paralelepípedos do bairro 
de Gion também conhecido pelo 
Bairro de gueixas. 

Dia 5 Quioto
Pequeno-almoço. Dia livre. 
Opcionalmente poderá ser realizada 
a visita a  Hiroshima para visitar o 
Parque Memorial da Paz e Santuário 
de Itsukushima na ilha de Miyajima.

Dia 6 Quioto/Shirakawago/Gero
Pensão completa. Saída por 

estrada para Shirakawago 
(declarado Património da 
Humanidade pela UNESCO) 
onde vamos conhecer as casas-
quintas conhecidas por "Gassho 
Zukuri", únicas no mundo por sua 
construção. Almoço. Continuamos 
para Takayama. Passeio pela cidade 
através do Yatay Kaikan, lugar onde 
os carros alegóricos são exibidos 
para os Festivais japoneses e rua 
Kami Sannomachi, com as suas 
casas do período Edo. Transfer para 
o hotel em Gero. Tempo livre para 
desfrutar o Onsen (banhos termais). 
Jantar no hotel.

Dia 7 Gero/Tsumago/Hakone
Meia pensão. Partida para 
Tsumago para conhecer as antigas 

pousadas dos Samurais. Visita 
a casa de Waki Honji e passeio 
pelas suas típicas ruas. Partida 
para Nagoya onde partiremos de 
comboio para Hakone. Jantar no 
hotel. 

Dia 8 Hakone/Tóquio
Meia pensão. Visita  ao Parque 
Nacional de Hakone: caminhada ao 
longo do belo Lago Ashi e visitamos 
o Vale de Owakudani. Almoço. 
Visita ao museu ao ar livre de 
Hakone com uma superficie de mais 
de 70.000m2 e onde estão mais de 
120 obras da escultura modernista 
e comtemporanea. Partida para 
Tóquio. 

Dia 9 Tóquio 
Pequeno-almoço. Visita da cidade 

pela manhã: o Santuário Meiji, 
a Praça do Palácio Imperial e o 
Templo Budista Asakusa Kannon no 
coração da cidade com a sua Galeria 
de lojas Nakamise cheia de barracas 
tradicionais. Acabamos no distrito 
de Ginza. Regresso ao hotel por 
conta do cliente.

Dia 10 Tóquio 
Pequeno-almoço. Dia livre. 
Excursão opcional a Nikko com 
almoço para visitar o Santuário 
Xintoísta de Toshogu e o Lago 
Chuzenji, terminando na cascata 
de Kegon.

Dia 11 Tóquio/Portugal
Partida em voo de regresso a 
Portugal. Chegada.

Japão Medieval
JAPÃO OSAKA · NARA · QUIOTO · SHIRAKAWAGO · GERO · TSUMAGO · HAKONE · TÓQUIO 
CIRCUITO REGULAR COM GUIAS EM ESPANHOL

Nossos serviços
Voo de linha regular classe turista 
(reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. 
4 almoços e 2 jantares (bebidas 
não incluídas). Circuito regular 
(partilhado com mais clientes) com 
guias e assistência em espanhol. 
Transfers de saída em autocarro 
regular sem assistência. Transfers 
em autocarro/comboio regular com 
assistência em espanhol. Visitas em 
autocarro, mini bus ou transporte 
público com guia em espanhol. 
Seguro de viagem.

Importante saber
Preço desde baseado em voos da 
Lufthansa, classe K, para viajar e 6 
de Dezembro e de 17 Janerio e 7 
marzo/22. 
Taxas aéreas incluídas. LH:  470 €.
Só é permitida uma mala por 
pessoa (23 Kgs). Cada mala 
adicional será cobrada no destino 
(aprox. 3000 ienes). 

A bagagem será transportada em 
separado de Quito para Tóquio. 
Levar bagagem de mão para 1 noite 
em Gero e 1 noite em Hakone. Não 
existem transfers regulares para 
voos com chagada entre 22h00 
e as 06h30 da manhã e os voos 
com saída entre as 00h30 e as 
11h00 da manhã (consultar). O 
último autocarro com saída para 
o aeroporto de Narita é as 16h30 
e para o aeroporto de Haneda às 
20h20. Para transferes posteriores a 
estas horas por favor consultar. Não 
estão garantidas camas de casal. Os 
quartos triplos são duplos com uma 
cama extra mais pequena ou sofá 
cama. As visitas podem ser trocadas 
por causas meteorológicas ou força 
maior. Neste caso será comunicado 
no destino as novas visitas (sem 
direito a reembolso). As excursões 
opcionais devem ser reservadas no 
momento da reserva do circuito. 

Partidas
Outubro: 4, 11, 18, 25.
Novembro: 1, 8, 15, 22.
Dezembro: 6, 13, 20.
ANO 2022
Janeiro: 3, 17, 31.
Fevereiro: 14, 28.
Março: 7, 14, 21, 28. 
Notas de partida.   
Lufthansa: Lisboa. 

Hotéis
Osaka. 1 noite Sheraton Miyako Hotel Osaka/Cat .1ª Sup
Quioto . 3 noites Daiwa Roynet Hotel Kyoto Ekimae/Cat .1ª 
Gero.  1 noite Suimeikan (hab. japonesa) Onsen
Hakone. 1 noite Susukinohara Ichinoyu (Ryokan)
Tóquio. 3 noites New Otani (Garden Tower)/Cat .1ª Sup

Hotéis previstos ou de categoria similar.
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A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 

Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

DESDE

€3.670
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

11 DIAS

 PROMOÇAO  EXCLUSIVA   C
AT
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7%
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https://www.catai.pt/viajes/japao-medieval.html/11375/travelpricer


Dia 1 Portugal/Osaka 
Partida em voo com destino a 
Osaka, pela rota escolhida. Noite 
a bordo.

Dia 2 Osaka/Quioto 
Chegada e continuação para Quioto. 
Alojamento.

Dia 3 Quioto 
Meia pensão. Começamos a nossa 
visita pelo Templo Sanjuisagendo, 
dedicado à deusa Kannon. 
Prosseguimos com a visita do 
Castelo de Nijo e o Templo de 
Kinkakuji, mais conhecido como o 
“Pavilhão de Ouro". Almoço. Visita 
do bonito jardim japonês no Templo 
de Tenriuji e passeio pela floresta 
de bambu de Arashiyama.

Dia 4 Quioto 
Pequeno-almoço. Dia livre no qual 
poderá realizar opcionalmente 
a excursão de meio dia a Nara e 
Fusimi Inari.

Dia 5 Quioto/Castelo Himeji/ 
Kurashiki/Hiroshima 
Meia pensão. Partida em comboio 
de alta velocidade até ao Castelo 
de Himeiji. Prosseguimos para 
Kurashiki. Almoço. Visitamos a 
antiga residência da família Ohashi 
e o bairro histórico de "Bikan". 
Ao finalizar, saída por estrada até 
Hiroshima.

Dia 6 Hiroshima 
Pequeno-almoço. Visita da cidade, 
o Parque Comemorativo da Paz com 
o seu Museu e a Cúpula da bomba 
atómica. Na ilha de Miyajima, 
visitamos o santuário xintoísta de 
Itsukushima.

Dia 7 Hiroshima/Koyasan 
Pensão completa. Partida em 
comboio de alta velocidade para 
Osaka. Prosseguimos para Koyasan, 
importante centro religioso. 
Almoço e visita da montanha 
sagrada onde veremos o Templo 
Kongobuji, o complexo de templos 

de Danjo Garan e o Mausoléu 
Okunoin. Jantar vegetariano no 
mosteiro.

Dia 8 Koyasan/Rota de Kumano/ 
Kawayu Onsen 
Pensão completa. Ao começo 
da manhã, poderá assistir aos 
serviços religiosos do templo. 
Pequeno-almoço vegetariano. 
Partida por estrada para o local 
sagrado de Kumano. Almoço. De 
tarde, percurso pela antiga rota 
de peregrinação Kumanokodo 
(60 min. aprox.) e visita do 
santuário Kumano Hong Taisha 
e do Oyunohara (o antigo recinto 
do santuário). Chegada a Kawayu. 
Jantar japonês no ryokan.

Dia 9 Kawayu/Onsen/Osaka 
Pequeno-almoço japonês. Partida 
em comboio de alta velocidade 
para Osaka. Visita do Observatório, 
Jardim Flutuante no edifício 
Umeda Sky e o animado bairro de 
Dotombori. Tarde livre.

Dia 10 Osaka/Kanazawa 
Pequeno-almoço. Partida em 
comboio de alta velocidade para 
Kanazawa. Visita dos jardins 
Kenroku-en, um dos três melhores 
jardins do Japão. Visita do Mercado 
de Oumicho e os Bairros Higashi 
e Nagamachi onde se encontra 
a antiga residência da família de 
samurais "Nomura".

Dia 11 Kanazawa/Shirakawago/ 
Takayama 
Pensão completa. Partida 
para Shirakawago e visita da 
aldeia declarada Património da 
Humanidade pela UNESCO para 
conhecer uma das casas tradicionais 
"Gassho-Zukuri". Almoço. Pela 
tarde, visita do Yatai Kaikan (sala 
de exposições dos carros para os 
festivais). Terminamos com um 
passeio pela rua Kami-sannomachi. 
Jantar no hotel.

Dia 12 Takayama/Hakone/Tóquio 
Meia pensão. Partida em comboio 

para Nagoya para apanhar o 
comboio bala para Hakone. 
Almoço. De tarde, visita do Parque 
Nacional de Hakone, onde daremos 
um pequeno passeio em barco pelo 
Lago Ashi e subimos em teleférico. 
Prosseguimos para Tóquio por 
estrada.

Dia 13 Tóquio 
Meia pensão. De manhã, visita à 
Torre de Tóquio, a Praça do Palácio 
Imperial e o Templo Asakusa 
Kannon com a famosa arcada de 
Nakamise, galeria comercial repleta 
de lojas. Almoço. Regresso ao hotel 
por conta dos clientes. Tarde livre.

Dia 14 Tóquio 
Pequeno-almoço. Dia livre. 

Dia 15 Tóquio/Portugal
Partida em voo de regresso a 
Portugal. Chegada

Rota de Kumano
JAPÃO QUIOTO · HIROSHIMA · KOYASAN · CAMINO KUMANO · KAWAYU ONSEN · OSAKA · KANAZAWA · TAKAYAMA · TÓQUIO
CIRCUITO REGULAR COM GUIAS EM ESPANHOL 

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista 
(reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. 
7 almoços e 3 jantares (1 deles 
vegetariano budista) (bebidas 
não incluídas). Transfers em 
transporte público com assistência 
em espanhol. Circuito regular 
(partilhado com mais clientes). 
Visitas em autocarro, minibus, 
carro, táxi ou transporte público 
dependendo do número de 
participantes com guias locais em 
espanhol. Seguro de viagem. 

Importante saber
Preço desde baseado em voos 
da Lufthansa/Swiss, classe K, para 
viajar e 2 e 9 de Novembro. 
Taxas aéreas incluídas. LH:  470 €.

Deverá levar bagagem de mão para 
1 noite em Hiroshima, Koyasan, 
Kawayu,  Kanazawa e Takayama. A 
bagagem principal é transportada 
por separado desde Quioto/
Hiroshima/Osaka/Tóquio. 
O mosteiro de Koyasan não dispõe 
de casa de banho privada no quarto 
e o jantar e o pequeno-almoço são 
vegetarianos e são servidos no 
chão. 
Não garantimos atribuição de 
cama de casal. Os quartos triplos 
são duplos com cama extra mais 
pequena ou sofá cama.
Em Kawayu e em Koyasan os 
quartos são estilo japonês, dorme-
se no solo sobre o tatame. Não há 
transfers regulares para voos de 
chegada entre 22h00 e 6h00 e para 
voos de partida entre 1h00 e 9h30. 
Consultar. 

As excursões opcionais devem 
ser compradas durante a reserva 
do circuito. As visitas podem ser 
alteradas por causas metereológicas 
ou de força maior. Neste caso 
comunica-se no destino as novas 
visitas (não existe reembolso por 
estes motivos). 
Esta viagem não é recomendável 
para crianças menores de 6 anos e 
pessoas com mobilidade reduzida.

Partidas
Novembro: 2, 9.
Notas de partida: 
Lufthansa: Lisboa. 

Hotéis
Quioto. 3 noites Kioto Century/1ª
Hiroshima. 2 noites Righa Royal/1ªSup.
Koyasan. 1 noite Eko-in - Henjoko-in (Monasterio) (hab. 

japonesas con futon)

Kawayu. 1 noite Fujiya - Midoriya (hab. Japonesa con futón)
Osaka. 1 noite Citadines Namba/1ªSup.
Kanazawa. 1 noite Kanazawa Tokyu/1ªSup.
Takayama. 1 noite Associa Takayama Resort/1ªSup.
Tóquio. 3 noites Grand Nikko Tokyo Daiba/1ªSup.

Hotéis previstos ou de categoria similar.
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A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 

DESDE

€4.940
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

15 DIAS

Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

https://www.catai.pt/viajes/rota-de-kumano.html/13293/travelpricer


Dia 1 Portugal/Seul
Partida em voo com destino a Seul, 
pela rota escolhida. Noite a bordo.

Dia 2 Seul
Chegada. Seul é o centro económico 
e cultural há seis séculos, quando o 
rei Taejo instalou aqui a sua capital. 
Atualmente conta com mais de 
10 milhões de habitantes, é uma 
cidade moderna que preserva nas 
suas labirínticas ruas inúmeros 
vestígios da sua história, museus, 
palácios e tumbas que se misturam 
com os modernos arranha-céus, 
parques, comércios e restaurantes. 
Alojamento.

Dia 3 Seul
Pequeno-almoço. Visita da cidade: 
o Palácio de Changdeok, usado 
como palácio principal pelos 
reis da dinastia Joseon, sendo 
reconhecido pelo belo jardim 
chamado Huwon ou jardim secreto 
com os seus pavilhões, lagoas e 
áreas arborizadas. Visita ao Museu 

Nacional, com importantes tesouros 
culturais da história. Subida à Torre 
de Seul, no monte Namsan, onde 
teremos uma panorâmica de toda 
a cidade.

Dia 4 Seul/Vila Folclórica/Monte 
Sogni/Daegu
Pequeno-almoço. Saída para a 
aldeia folclórica, onde se conserva 
a forma de vida e as tradições dos 
séc. XIV e XIX. Aqui foi reconstruído 
o sistema cultural das classes 
sociais, incluindo 260 casas e 
30.000 utensílios expostos numa 
exibição. Percurso pelos campos, 
casas dos agricultores, a casa das 
ervas medicinais, o ferreiro, a rua 
do mercado e a mansão dos nobres 
com os 99 quartos, permitindo-nos 
ver como viviam no período Joseon. 
Seguimos viagem para o Monte 
Sogni, onde se encontra o Templo 
de Beopjusa. A estátua do Buda, 
em bronze, é a mais alta da Coreia 
(33m). Foi construído no ano de 
553 d.C. e chegou a alojar até 3.000 

monges. Prosseguimos para Daegu.

Dia 5 Daegu/Gyeongju
Pequeno-almoço. Visita ao Museu 
Oriental de Medicina e ao mercado 
de Seo Min. Continuação para 
Gyeongju. Esta cidade foi capital 
do reino de Silla durante 1000 
anos. Desde o ano 676, quando se 
unificou a península, permaneceu 
como um dos centros culturais 
mais importantes do mundo. 
Devido à sua grande quantidade de 
tesouros e vestígios constitui um 
autêntico museu ao ar livre. Visita 
ao Observatório Astronómico, do 
séc. VII, tem a forma de uma garrafa 
e está construído em pedra. O 
Parque Tumuli, contém 22 túmulos 
reais, dos quais, o túmulo de 
Pégaso é o mais famoso e aberto ao 
público. Neles foram descobertos 
10.000 tesouros, hoje expostos, 
muitos deles, no Museu Nacional. 
Terminamos a visita no Templo 
de Bulguksa, uma obra-prima 
budista, edificado no ano de 528 e 

ampliado até 774. Ainda que tenha 
sido reconstruído, as suas pontes, 
pagodes e escadas são os originais 
da época, tendo sido declarado 
Património da Humanidade.

Dia 6 Gyeongju
Pequeno-almoço. Dia completo 
de visita, onde veremos as Grutas 
de Seokguram, um dos maiores 
templos budistas, com o buda 
virado para o Mar do Leste e 
guardado por divindades, é 
uma obra-mestra da época e em 
1995 passou a ser Património 
da Humanidade. Regressamos a 
Gyeongju, percorrendo a costa.

Dia 7 Gyeongju/Busan
Pequeno-almoço. Visitamos em 
rota o templo budista das freiras 
Unmunsa, situado no Monte 
Hogeosan. Seguimos para Busan, 
localizada no estuário do rio 
Nakdong Gang, o principal porto 
da Coreia, e com uma grande 
reputação internacional pela sua 

indústria pesqueira e transporte 
marítimo. O litoral tem algumas 
praias bastante pitorescas. Visita 
do famoso Mercado de Jagalchi, 
que foi criado na época da guerra 
da Coreia (1950/53), onde as 
vendedoras se colocavam nos 
seus postos para vender peixe aos 
refugiados. Este é o mercado de 
peixes e mariscos mais famoso 
da Coreia. Passeio pelo bairro de 
Nampodong, no centro da cidade.

Dia 8 Busan/Seul
Pequeno-almoço. Partida para 
Seul. Resto do dia livre.

Dia 9 Seul/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo 
de regresso a Portugal. Noite a 
bordo.

Dia 10 Portugal
Chegada.

Coreia
COREIA SEUL DAEGU · GYEONGJU · BUSAN  
CIRCUITO REGULAR EM ESPANHOL I

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista 
(reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. 
Circuito regular com guia 
multilíngue em espanhol (juntam-
se no destino com outros clientes 
de diferentes nacionalidades). 
Seguro de viagem.

Importante saber
Preço desde baseado em voos da 
Lufthansa, classe S/L, para viajar e 
13 de Junho e desde 5 de Setembro 
e 12 de Dezembro.   
Taxas aéreas incluídas. LH:  475 €.
As partidas (*) podem ser com guias 
em inglês.
O transfer de partida de Seul para 
o aeroporto é em minivan somente 
com chofer.

Partidas 
Junho: 13.
Julho: 4, 18.
Agosto: 8, 22.
Setembro: 5, 26.
Outubro: 17*, 31*.
Novembro: 7, 21.
Dezembro: 5, 12. 
Notas de partida:
Lufthansa: Lisboa.

Hotéis
Seel. 3 noites Novotel Ambassador Dongdaemun/4H

Daegu. 1 noite Grand Hotel/4H 
Gyeongju. 2 noites   Hilton/4H

Busan. 1 noite Asti/4H

Hotéis previstos ou de categoria similar

Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

DESDE

€3.240
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

10 DIAS
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A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 
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China em comboio de alta velocidade
CHINA CIRCUITOS REGULARES COM GUIAS LOCAIS EM ESPANHOL 

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista 
(reservas em classes especiais). 
Comboio de alta velocidade classe 
segunda (turista). Circuito regular 
(compartilhado com mais clientes) 
e com guias em espanhol. Seguro  
de viagem.
Rota Clássica. Alojamento e 
pequeno-almoço. 3 almoços e  1 
jantar de pato à Pequim (bebidas 
não incluídas).
Rota do Grande Canal. Alojamento 
e pequeno-almoço. 5 almoços e  1 
jantar de pato à Pequim  (bebidas 
não incluídas). 

Rota do Lago Oeste. Alojamento 
e pequeno-almoço. 5 almoços e  1 
jantar de pato à Pequim (bebidas 
não incluídas). Transporte da 
bagagem desde Hangzhou a 
Xangai, terá de levar uma mala de 
mão para 1 noite em Suzhou. 

Importante saber 
Preço desde baseado em voos da 
Lufthansa, classe L, para viajar entre 
7 de Junho e 9 de Agosto. 
Taxas aéreas incluídas. LH:  475 €.
Os comboios de alta velocidade  na 
China alcançam entre 250 e  350 
km/h.

Existem 3 classes: segunda classe 
equivalente à turista, primeira 
(classe superior) e business (classe 
primeira).  Não há vagão para levar 
a bagagem, pelo que os passageiros 
devem subir com as suas bagagens 
e deixá-las no compartimento perto 
do seu assento. A bagagem será 
levada pelos clientes nas estações 
de comboio.

Partidas
Junho: 7
Julho: 12
Agosto: 9
Setembro: 13
Outubro: 11
Notas de partida: 
Lufthansa: Lisboa. 

Rota Clássica 
7 DIAS DESDE € 1.565 
Dia 1 Portugal/Pequim
Partida em voo com destino a 
Pequim, pela rota escolhida. Noite 
a bordo.

Dia 2 Pequim
Chegada. Alojamento. H.  
New Otani Chang Fu Gong - 
Doubletree by Hilton - Sheraton 

Beijing Dongcheng - Sunworld 
Dynasty Hotel/5★.

Dia 3 Pequim
Meia pensão. Visita da Praça de 
Tian An Men, coração da cidade, 
e da Cidade Proibida, um grande 
conjunto arquitetónico com palácios 
e pavilhões nos quais predomina a 
cor vermelha, com mais de 9.000 
salas, onde ficava encerrada a vida 
do imperador. Almoço. Pela tarde, 
visita ao Palácio de Verão.

Dia 4 Pequim/Grande Muralha/
Pequim
Pensão completa. Pela manhã, 
visita à Grande Muralha. Almoço. 
De regresso, faremos uma 
panorâmica pelas instalações 
olímpicas: o Estádio "O Ninho" e a 
piscina "O Cubo". Pela noite, jantar 
de pato à Pequim.

Dia 5 Pequim/Xangai
Pequeno-almoço. Visita pela 
manhã do Templo do Céu. Pela 

tarde, partida em comboio de alta 
velocidade para Xangai (aprox. 5 h). 
H. Sheraton Shanghai Hongkou 
- Renaissance Shanghai Putuo - 
Juss Hengshan - Sunrise on the 
Bund - Jing Jang Tower/5★.

Dia 6 Xangai
Meia pensão. Entraremos na sua 
parte velha, onde visitaremos o 
Jardim do Mandarim Yuan de estilo 
tradicional com mais de 20.000 
m2 e umas 30 cenas paisagísticas. 

Almoço. Visita do Templo do Buda 
de Jade e passeio pelo Bund, centro 
comercial da cidade.

Dia 7 Xangai/Portugal
Partida em voo de regresso a 
Portugal. Chegada.

Rota do Grande Canal
9 DIAS DESDE € 1.875
Dia 1 Portugal/Pequim
Partida em voo com destino a 
Pequim, pela rota escolhida. Noite 
a bordo.

Dia 2 Pequim
Chegada a Pequim. Alojamento. H. 
New Otani Chang Fu Gong - 

Doubletree by Hilton - Sheraton 
Beijing Dongcheng/5★.

Dia 3 Pequim
Meia pensão. Visitaremos a Cidade 
Proibida, a Praça de Tian An Men e o 
Palácio de Verão. Almoço.

Dia 4 Pequim/Grande Muralha/
Pequim
Pensão completa. Excursão à 
Grande Muralha. Almoço. Pela 
tarde, visita panorâmica do Estádio 

Olímpico, "O Ninho" e "O Cubo". 
Pela noite, jantar de pato à Pequim.

Dia 5 Pequim/Hangzhou
Pequeno-almoço. Visita do Templo 
do Céu. Partida em comboio de alta 
velocidade para Hangzhou (aprox. 6 
h). H. Landison Plaza/5★.

Dia 6 Hangzhou
Meia pensão. Daremos um passeio 
em barco pelo bonito Lago do 
Oeste. Almoço. Visita do Templo da 

Alma Escondida e o Pagode das Seis 
Harmonias (sem subir).

Dia 7 Hangzhou/Xangai
Meia pensão. Pela manhã 
visitamos o famoso Grande Canal. 
Almoço. Partida no comboio de 
alta velocidade para Xangai.  H. 
Sheraton Shanghai Hongkou 
- Renaissance Shanghai Putuo 
- Sunrise on the Bund - Juss 
Hengshan/5★.

Dia 8 Xangai
Meia pensão. Visita do Jardim 
Yuyuan.  Almoço. Visita do Templo 
do Buda de Jade e o molhe da 
cidade.

Dia 9 Xangai/Portugal
Partida em voo de regresso a 
Portugal. Chegada.

Rota do Lago Oeste
10 DIAS DESDE € 1.920
Dia 1 Portugal/Pequim
Partida em voo com destino a 
Pequim, pela rota escolhida. Noite 
a bordo.

Dia 2 Pequim
Chegada a Pequim. Alojamento. 
H.  New Otani Chang Fu Gong - 
Doubletree by Hilton - Sheraton 
Beijing Dongcheng - Sunworld 
Dynasty Hotel/5★.

Dia 3 Pequim
Meia pensão. Visita da Praça de 
Tian An Men, coração da cidade e 
da Cidade Proibida. Almoço. Pela 
noite, visita ao Palácio de Verão.

Dia 4 Pequim/Grande Muralha/
Pequim
Pensão completa. Pela manhã, 
visita à Grande Muralha. Almoço. 
De regresso, faremos uma 
panorâmica pelas instalações 
olímpicas: o estádio "O Ninho" e a 
piscina "O Cubo".

Pela noite, jantar de pato à Pequim.

Dia 5 Pequim/Hangzhou
Pequeno-almoço. Visita pela 
manhã do Templo do Céu. Partida 
em comboio para Hangzhou (aprox. 
6 h). H. La-ndison Plaza Hotel/5★.

Dia 6 Hangzhou
Meia pensão. Pela manhã damos 
um passeio de barco pelo Lago 
Oeste. Almoço. Visita do Templo da 
Alma Escondida e o Pagode das Seis 
Harmonias (sem subir).

Dia 7 Hangzhou/Suzhou
Meia pensão. Partida em comboio 
para Suzhou. Visitamos a Colina do 
Tigre. Almoço. Visita ao Jardim do 
Pescador. H. Pan Pacific/5★.

Dia 8 Suzhou/Xangai
Meia pensão. Partida em comboio 
de alta velocidade para Xangai. 
Entramos na sua parte antiga, onde 
visitaremos o Jardim do Mandarim 
Yuyuan. Almoço. Visita do Tempo 
do Buda de Jade e passeio pelo 
Bund, centro comercial da cidade. 

H. Sheraton Shanghai Hongkou 
- Renaissance Shanghai Putuo 
- Sunrise on the Bund - Juss 
Hengshan - Jin Jiang Tower/5★

Dia 9 Xangai
Pequeno-almoço. Dia livre.

Dia 10 Xangai/Portugal
Partida em voo de regresso a 
Portugal. Chegada.

Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt
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Dia 1 Portugal/Pequim 
Partida em voo com destino a 
Pequim, pela rota escolhida. Noite 
a bordo.

Dia 2 Pequim
Chegada a esta imensa cidade de 
grandes avenidas, que oferece 
belos parques e excelentes 
compras. Alojamento.

Dia 3 Pequim
Pensão completa. Visita da 
Praça de Tian An Men, coração da 
cidade. Mais tarde visita à Cidade 
Proibida, um conjunto arquitetónico 
com palácios e pavilhões, onde 
predomina a cor vermelha. Almoço. 
Visita ao Palácio de Verão, e os 
seus jardins imperiais. Uma das 

suas atrações reside na Colina da 
Longevidade e o Lago Kunming. No 
regresso, paragem numa casa de 
chá. Jantar de pato à Pequim.

Dia 4 Pequim/Grande Muralha/
Pequim
Media pensão. Pela manhã, 
saímos para a Grande Muralha, 
onde daremos um passeio por 
esta grande obra de engenharia. 
Almoço. No regresso ao hotel, 
paragem em Sanlitun, a zona mais 
moderna de Pequim, repleta de 
restaurantes, bares, pub e lojas de 
moda.

Dia 5 Pequim/Xiam
Meia pensão. Pela manhã, 
visitamos o Templo do Céu, obra-

prima de grande beleza. Almoço. 
Partida em comboio de alta 
velocidade (aprox. 5 h) com destino 
Xiam,  antiga  capital da China 
durante mais de 1.000 anos .

Dia 6 Xiam
Meia pensão. Hoje visitamos a 
grande joia de Xiam, o Museu dos 
Guerreiros e Corcéis de Terracota. 
Almoço. Pela tarde, visita do 
Pagode do Ganso Selvagem (sem 
subir) e no regresso ao hotel, 
passamos pela antiga muralha.

Dia 7 Xiam/Xangai
Meia pensão. Partida em voo para 
Xangai, a maior cidade portuária do 
mundo. Almoço e visita do Jardim 
do Mandarim Yuyuan, com lagoas 

decoradas com pedras exóticas 
e o templo do Buda de Jade. 
Terminamos com um passeio pelo 
molhe. 

Dia 8 Xangai
Pequeno-almoço. Dia livre. 
Sugerimos passear pela zona de 
Pudon com os seus arranha-céus 
mais altos do mundo. 

Dia 9 Xangai/Portugal
Partida em voo de regresso a 
Portugal. Noite a bordo. (Com 
algumas companhias aéreas o voo 
é diurno e chega a Portugal nesse 
mesmo dia).

Dia 10 Portugal
Chegada.

Capitais Imperiais da China 
CHINA PEQUIM · XIAM · XANGAI
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI  · 5 ALMOÇOS E 1 JANTARRCCUERZOS

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista 
(reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. 5 
almoços e 1 jantar de pato à Pequim 
(bebidas não incluídas). Transfers 
e visitas em circuito com guias em 
espanhol, exclusivo para clientes da 
Catai. Seguro de viagem.

Importante saber
Preço desde baseado em voos 
da Lufthansa, classe L, para viajar 
entre 7 e 21 de Junho e entre 6 de 
Septembro e 25 de Outubro.  
Taxas aéreas incluídas. LH:  475 €.
As visitas e transfers são partilhados 
com mais clientes da Catai 
coincidentes nas mesmas datas de 
viagem.
Ver pág. 45, China em comboio de 
alta velocidade.

Partidas
Segundas  (7 jun -25 out).
Notas de partida: 
Lufthansa: Lisboa.

Hotéis
Cat. B Cat.A

Pequim. 3 noites Penta/4★ Bei Zhaolong/5★

Xiam. 2 noites Tianyu Gloria Grand/4★ Gran Melia Xian/5★

Xangai. 
2 noites

Ambassador/4★ 
Baolon/4★ 

Amara Signature/5★

Hotéis previstos ou de categoria similar.

DESDE

€1.890
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

10 DIAS

Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt
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Dia 1 Portugal/Pequim
Partida em voo com destino a 
Pequim, pela rota escolhida. Noite 
a bordo.

Dia 2 Pequim
Chegada. Resto do dia livre. 
Alojamento.

Dia 3 Pequim  
Meia pensão. Pela manhã 
visitamos a praça de Tian An Men 
e  o palácio imperial também 
chamado “Cidade Proibida”, um 
grande conjunto arquitetónico onde 
predomina a cor vermelha. Almoço. 
Pela tarde, visita do Palácio de 
Verão e os seus Jardins Imperiais 
de estilo clássico chinês. Uma das 
suas atrações reside na Colina da 
Longevidade e o Lago Kunming. 
Terminamos com uma visita a uma 
fábrica-loja de pérolas de água 
doce.

Dia 4 Pequim/Grande Muralha/ 
Pequim
Pensão completa. Dirigimo-nos 
à Grande Muralha onde daremos 
um passeio por esta grande 
maravilha da engenharia. Almoço. 

De regresso, visitamos o animado 
bairro de Sanlitun. Jantar de pato 
à Pequim.  

Dia 5 Pequim/Xiam
Pequeno-almoço. Visita do Templo 
do Céu, obra-prima de grande 
beleza, A continuação, passeio pela 
rua Qianmen. Partida em comboio 
de alta velocidade (5 h. aprox.) para 
Xiam, escolhida como a capital da 
China durante mais de 1.100 anos.

Dia 6 Xiam
Meia pensão. Hoje visitamos a 
grande joia de Xiam, o seu fabuloso 
Exército de Terracota do Imperador 
Qin (com mais de 2.000 anos 
de antiguidade). Almoço. Visita 
do Pagode pequeno do Ganso 
Selvagem (sem subir) e assistiremos 
a uma classe de caligrafia chinesa. 
Terminaremos a visita na Grande 
Mesquita, no bairro muçulmano, 
onde daremos um passeio para ver 
como são feitos os noodles chineses 
nos postos de rua. A seguir, 
visitaremos um atelier de Jade.

Dia 7 Xiam/Guilin
Pequeno-almoço. No caminho 

para o aeroporto, visita do Museu 
dos Túmulos Yangling, um moderno 
museu com uma impressionante 
coleção de terracotas com 
miniaturas e objetos da vida 
quotidiana. Partida em voo para 
Guilin. É a paisagem que melhor 
representa a imagem típica da 
China.

Dia 8 Guilin/Yangshuo/Guilin
Meia pensão. Faremos um 
percurso de barco pelo rio Li, 
atravessando uma paisagem de 
sonho com colinas e cumes verdes. 
Almoço piquenique a bordo. No 
regresso, daremos um passeio 
pelos arrozais de Yangshuo. 
Regresso por estrada a Guilin.

Dia 9 Guilin/Daxu/Hangzhou
Pequeno-almoço. Pela manhã 
visita da aldeia de Daxu, a sua 
história remonta a mais de 1.000 
anos. Hoje em dia, ainda se 
conservam as suas ruas calcetadas e 
casas tradicionais da época. Partida 
pela tarde em voo para Hanghzou.

Dia 10 Hangzhou
Meia pensão. Daremos um passeio 

de barco pelo bonito Lago Oeste, 
Património da Humanidade pela 
UNESCO. Visitamos o Templo da 
Alma Escondida, situado sobre uma 
colina com figuras esculpidas de 
buda. Almoço. Passeio pela rua 
Hefang com a antiga farmácia Hu 
Qing Ya Tang, o único museu de 
medicina chinesa. 

Dia 11 Hanghou/Suzhou
Meia pensão. Partida em comboio 
para Suzhou. Destacamos os seus 
jardins, declarados Património 
Cultural da Humanidade. Visitamos 
pela manhã a Colina do Tigre, com 
uma altura de 36 m. Foi construída 
há 2.500 anos pelo rei Fu Chai 
como túmulo para o seu pai. A 
continuação, visitamos o Jardim do 
Pescador. Almoço. Terminaremos 
numa fábrica de Seda, para 
conhecer a sua elaboração.

Dia 12 Suzhou/Tongli/Xangai
Meia pensão. Partida por estrada 
para a localidade de Tongli, antiga 
aldeia porém bem conservada às 
margens do lago Taihu, a 18 km 
de Suzhou. Daremos um pequeno 
passeio de barco pelos seus canais. 

Almoço. Partida em comboio para 
Xangai.

Dia 13 Xangai
Meia pensão. Pela manhã, 
entramos na parte antiga da 
cidade onde visitamos o Jardim do 
Mandarim Yuyuan, de arquitetura 
tradicional. Visita do Templo do 
Buda de Jade. Terminaremos 
dando um passeio de barco de 
1 hora aproximadamente pelo 
rio Huangpu que nos permitirá 
contemplar de um lado o Xangai 
colonial e do outro, o ultramoderno. 
Almoço. Regresso ao hotel.

Dia 14 Xangai/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo 
de regresso a Portugal. Noite a 
bordo. (Com algumas companhias 
aéreas o voo é diurno e chega a 
Portugal nesse mesmo dia).

Dia 15  Portugal
Chegada.

Paisagens e Culturas da China
CHINA PEQUIM · XIAM · GUILIN · HANGZHOU · DAXU · TONGLI · SUZHOU · XANGAI 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI 

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. 5 almoços buffet.  2 
almoços chineses. 1 almoço 
piquenique no barco e 1 jantar 
de pato à Pequim (bebidas não 
incluídas). Transfers e visitas em 
circuito com guias em espanhol 
exclusivo para clientes da Catai. 
Seguro de viagem.

Importante saber
Preço desde baseado em voos da 
Lufthansa, classe L, para viajar entre 
6 de Septembro e 18 de Outubro. 
Taxas aéreas incluídas. LH:  475 €.
Durante os trajetos em comboio de 
Pequim a Xiam, e de Hangzhou/
Suzhou/Xangai, a bagagem será 
levada no mesmo vagão. Os clientes 
são os encarregados de levar a sua 
bagagem nas estações e dentro do 
comboio. 
As visitas e transfers são partilhados 
com mais clientes da Catai 
coincidentes nas mesmas datas de 
viagem.

Partidas
Julho:  5, 12, 19, 26.
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30.
Setembro:  6, 13, 20, 27.
Outubro:  4, 11, 18.
Notas de partida:
Lufthansa: Lisboa. 

Hotéis
Pequim. 3 noites Penta/4H

Xiam. 2 noites Grand Barony/5H

Guilin. 2 noites Grand Bravo/4H

Hangzhou. 2 noites Zhejiang International/5H (Hab. Premier)
Suzhou. 1 noite Pan Pacific/5H

Shanghai. 2 noites Renaissance Putuo/5H

Hotéis previstos ou de categoria similar

Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

DESDE

€2.970
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

15 DIAS
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Dia 1 Portugal/Pequim
Partida em voo com destino a 
Pequim, pela rota escolhida. Noite 
a bordo.

Dia 2 Pequim
Chegada. Resto de dia livre. 
Alojamento.

Dia 3 Pequim
Meia pensão. Visita da Praça de 
Tian An Men e da Cidade Proibida. 
Almoço. Pela tarde visita ao Palácio 
de Verão.

Dia 4 Pequim/Grande Muralha/ 
Pequim
Pensão completa. Pela manhã, 
saída para visita à Grande 
Muralha. Almoço. De regresso, 
breve paragem para fazer uma 
panorâmica das instalações 
olímpicas, "O Ninho" e "O Cubo". 
Jantar de pato à Pequim.

Dia 5 Pequim/Xian
Pequeno-almoço. Pela manhã 
visitamos o Templo do Céu. Partida 
em comboio de alta velocidade (5 h

aprox.) para Xian, ponto de partida 
da Rota da Seda.

Dia 6 Xian
Meia pensão. Visita ao Museu 
dos Guerreiros de Terracota do 
Imperador Qin. Almoço. Pela tarde 
visitamos o Pagode do Ganso 
Selvagem (sem subir) e daremos 
um passeo pelo bairro muçulmano.

Dia 7 Xian/Guilin
Pequeno-almoço. Partida em voo 
com destino a Guilin, situada na 
margem oeste do rio Li.

Dia 8 Guilin/Yangshuo/Guilin
Meia pensão. Faremos um 
percurso de barco pelo rio Li Jiang. 
Almoço piquenique a bordo. 
Desembarcamos em Yangshuo. 
Tempo livre para passear pela rua 
oeste com lojas de artesanato local. 
Regresso a Guilin.

Dia 9 Guilin/Hangzhou
Pequeno-almoço. Pela manhã, 
visita à Gruta da Flauta de Cana. 
Pela tarde, saída em voo para 
Hangzhou.

Dia 10 Hangzhou
Meia pensão. Daremos um passeio 
de barca pelo Lago do Oeste. 
Almoço. Mais tarde visitamos o 
Templo da Alma Escondida e o 
Pagode das Seis Harmonias (sem 
subir).

Dia 11 Hangzhou/Suzhou
Meia pensão. Pela manhã, partida 
em comboio para Suzhou. Almoço. 
Pela tarde, visita ao Jardim do 
Pescador e a Colina do Tigre.

Dia 12 Suzhou/Xangai
Meia pensão. Partida em comboio 
para Xangai. Almoço. Visita do 
Jardim do Mandarim Yuyuan e do 
Templo do Buda de Jade e o molhe 
do rio Huangpu.

Dia 13 Xangai
Pequeno-almoço. Dia livre. 

Dia 14 Xangai/Portugal
Partida de regresso a Portugal. 
Noite a bordo. (Com algumas 
companhias aéreas o voo é diurno e 
chega a Portugal nesse mesmo dia).

Dia 15 Portugal
Chegada.

Paraísos da China
CHINA PEQUIM · XIAN · GUILIN · HANGZHOU · SUZHOU · XANGAI
CIRCUITO REGULAR COM GUIAS EM ESPANHOL · OPÇÃO LUOYANG I

Nossos serviços
Voo de linha regular classe turista 
(reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. 7 
almoços, 1 deles piquenique no 
8º dia no barco e  1 jantar de pato 
à Pequim (bebidas não incluídas). 
Circuito regular (compartilhado 
com mais clientes) com guias em 
espanhol. Seguro de viagem. 
Opção Luoyang. 9 almoços e  1 
jantar de pato à Pequim (bebidas 
não incluídas).

Importante saber
Preço desde baseado em voos da 
Lufthansa, classe L, para viajar entre 
7 e  21 de Junho e 1 de Novembro,   
em hotéis de categoria B.   
Taxas aéreas incluídas. LH:  475 €.
Deverá levar bagagem de mão para 
a noite em Suzhou. A bagagem 
transporta-se diretamente de 
Hangzhou a Xangai. Não garantimos 
atribuição de cama de casal. Os 
quartos triplos são duplos com 
cama extra mais pequena ou sofá 
cama. 

Partidas
Cat. B. 
Segundas-feiras 
(7 jun-28 jun; 25 out-1 nov). 
Cat. A. 
Segundas-feiras 
(7 jun -28 jun y 25 oct-14 mar/22).
Não opera: 
Ano 2022. Janeiro: 23, 31.
Notas. Para partidas de Julho 
a Outubro operamos o circuito 
exclusivo Catai “Paisagens e 
Culturas da China”.
Opção  Luoyang.  
Junho: 11. 
Julho: 9.
Agosto: 13.
Setembro: 10.
Outubro: 8.
Notas de partida:
Lufthansa: Lisboa.

Hotéis
Cat. B Cat. A

Pequim. 
3 noites

The Presidential/5H - Novotel Beijing 
Xinquiao/4H

New Otani Chang Fu Gong /5H - Double Tree 
by Hilton Beijing /5H - Sheraton Grand Beijing 
Dongcheng/5H - Sunworld Dynasty/5H

Xiam. 
2 noites

Grand Barony/5H - Holiday inn Xian Big 
Goose Pagoda/4H

Sheraton Hotel/5H- Sheraton Xian North 
City/5H- Hilton Xian HighTech Zone Hotel/5H

Guilin. 
2 noites

Guilin Bravo/4H Grand Bravo/5H - Sheraton/5H - Lijiang 
Waterfall/5H

Hangzhou. 
2 noites

Gran Metropark/5H - Zhejiang 
International//5H

Landison Plaza/5H

Suzhou. 
1 noite

Jasmine Suzhou/4H Pan Pacific/5H

Xangai. 
2 noites

Holiday Inn Shanghai Hongqiao Central/4H -  
Wyndham Grand Plaza Royale Oriental/5H - 
Holiday Inn Vista/4H

Sheraton Shanghai Hongkou/5H - Renaissance 
Shanghai Putuo/5H - Sunrise On The Bund/5H - 
Juss Hengshan/5H -Jin Jiang Tower/5H

Hotéis previstos ou de categoria similar

Opção  Luoyang
18 dias desde 3.360 €. (Tasas y carburante incluidos)
Preço desde baseado em voos da Lufthansa, classe L, para viajar e 11 de 
Junho  em hotéis de categoria A.  Taxas aéreas incluídas. LH:  475 €.

Dias 1 a  4 Igual ao programa 
base  

Dia 5 Pequim/Luoyang
Pequeno-almoço. Visita do 
Templo do Céu. Pela tarde, partida 
em comboio de alta velocidade 
para Luoyang, uma das sete 
antigas capitais da China. H. Lee 
Royal Mudu/5★.

Dia 6 Luoyang
Meia pensão. Visita do Templo 
Shaolin, centro de estudos de artes 
marciais (kung-fu chinês), onde 
assistiremos a uma representação 
de artes marciais. Almoço. Em 
seguida, visita ao Templo do 

Cavalo Branco, o primeiro templo 
budista na China.

Dia 7 Luoyang
Meia pensão. Visita das Grutas 
de Longmen, que albergam mais 
de 100.000 estátuas budistas. 
Almoço. Passeio pelo centro 
antigo da cidade.

Dia 8 Luoyang/Xian
Pequeno-almoço. Partida em 
comboio de alta velocidade para 
Xian.

Dias 9 a 18 Igual ao programa 
base desde o 6º até ao 15º dia.

Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

DESDE

€2.550
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

15 DIAS

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 
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Dia 1 Portugal/Pequim 
Partida em voo com destino a 
Pequim, pela rota escolhida. Noite 
a bordo.

Dia 2 Pequim 
Chegada. Resto do dia livre. 
Alojamento.

Dia 3 Pequim 
Meia Pensão. Visita da Praça de 
Tian An Men, coração da cidade. 
Mais tarde visitaremos a Cidade 
Proibida, conjunto arquitetónico, 
onde predomina a cor vermelha, 
com mais de 9.000 quartos, onde 
decorria a vida do imperador. 
Almoço. Também visitaremos o 
Palácio de Verão.

Dia 4 Pequim/Grande Muralha/ 
Pequim 
Pensão completa. Pela manhã, 
visita da Grande Muralha. 
Almoço. De regresso, faremos 
uma panorâmica pelas instalações 
olímpicas. Jantar de pato à Pequim.

Dia 5 Pequim/Xiam 
Pequeno-almoço. Pela manhã 
visitamos o Templo do Céu. Partida 
em comboio de alta velocidade (5h 
aprox.) para Xiam, antiga capital 
da China.

Dia 6 Xiam 
Meia pensão. Hoje visitamos a 
grande joia de Xiam, o seu Exército 
de Terracota do Imperador Qin 
(com 2.000 anos de antiguidade). 
Almoço. Regressamos à parte 
antiga de Xiam, onde visitaremos 
o Pagode do Ganso Selvagem 
(sem subir e terminaremos dando 
um passeio pelo animado bairro 
muçulmano).

Dia 7 Xiam/Zhangjiajie 
Pequeno-almoço. Partida no 
a Zhangjiajie, Parque Nacional 
Património da Humanidade.

Dia 8 Zhangjiajie 
Meia pensão. Dia completo de vista 
a este mágico Parque Nacional. 

Subimos ao elevador Bailong 
considerado o mais alto do mundo, 
com uma altura de 326 m, que 
oferece umas vistas espetaculares. 
A Reserva Natural Yuanjiajie, onde 
se encontra a montanha Aleluya, 
que fizeram de protótipo para o 
filme Avatar e a Montanha Tianzi. 
Almoço piquenique.

Dia 9 Zhangjiajie/Xangai 
Meia pensão. Continuamos com 
a visita do parque: A Montanha 
Tianmen, no cume encontram-se 
os Caminhos de Vidro ladeando a 
montanha. Almoço. Partida no voo 
a Xangai, o maior porto da China.

Dia 10 Xangai 
Meia pensão. Visita do Jardim do 
Mandarim Yuyuan. Almoço. Pela 
tarde, visita do Templo do Buda de 
Jade e passeio pelo molhe.

Dia 11 Xangai/Portugal 
Partida em voo de regresso a 
Portugal. Noite a bordo. (Com 

algumas companhias aéreas, o voo 
é diurno e chega a Portugal nesse 
mesmo dia).

Dia 12 Portugal
Chegada.

A Rota Avatar
CHINA PEKIN · XIAN · ZHANGJIAJIE · SHANGHAI 
CIRCUITO REGULAR · OPÇÃO GUILINN

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. 5 almoços, 1 almoço 
piquenique e 1 jantar de pato à 
Pequim (bebidas não incluídas).
Circuito regular (compartido 
com mais clientes) com guias em 
espanhol exceto em Zhangjiajie que 
será em inglês.  
Opção Guilin: 5 almoços, 1 almoço 
piquenique em Zhangjiajie e 
1 almoço piquenique no barco. 
1 jantar de pato à Pequim em 
restaurantes locais chineses 
(bebidas não incluídas).
Seguro de viagem.

Importante saber
Preço desde baseado em voos da 
Lufthansa, classe L, para viajar entre 
13 de Setembro e 25 de Outubro.   
Taxas aéreas incluídas. LH:  475 €.
Ver pág. 45, China em comboio de 
alta velocidade.

Partidas
Juhio: 7, 21.
Julho: 12, 26.
Agosto:9, 23.
Setembro: 13, 27.
Outubre: 11, 25.
Notas de partida:
Lufthansa: Lisboa.

Hotéis
Pequím. 3 noites New Otani Chang Fu Gong/5H - Double Tree 

by Hilton Beijing/5H - Sheraton Grand Beijing 
Dongcheng/5H - Sunworld Dynasty Hotel/5H

Xiam. 2 noites Sheraton Hotel/5H - Sheraton Xian North 
Cityl/5H - Hilton Xian High-Tech Zone Hotel/5H

Zhangjiajie. 2 noites Pulmman Zhangjiajie/5H

Xangai. 2 noites Sheraton Shanghai Hongkou/5H - Renaissance 
Shanghai Putuo/5H - Sunrise On The Bund/5H  
Juss Hengshan Hotel/5H - Jin Jiang Tower/5H

Hotéis previstos ou de categoria similar

Opção Guilin
14 dias desde 3.545 € 
Preço desde baseado em voos Lufthansa, classe L, para viajar entre 13 
de Setembro e 25 de Outubro, em categoria A. 
Taxas aéras incluídas. LH: 475 €. 

Dia 7 Xiam/Guilin 
Pequeno-almoço. Partida em 
voo para Guilin. H. Sheraton 
Guilin/5★- Grand Bravo/5★.

Dia 8 Guilin 
Pequeno-almoço. Passeio 
em barco pelo rio Li Jiang, 
atravessando uma paisagem de 
sonho com colinas e cumes verdes. 
Almoço piquenique a bordo. 
Desembarcamos em Yangshuo e 
tempo livre pela rua Oeste cheia 

de postos de artesanato. Regresso 
ao hotel.

Dia 9 Guilin/Zhangjiajie 
Pequeno-almoço. Partida em 
comboio de alta velocidade 
para Changsha (aprox 3h30). 
Continuação por estrada para 
Zhangjiajie.

Dias 10 a 14 Igual ao programa 
base 8º ao 12º dia.

DESDE

€3.080
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

12 DIAS

Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt
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SUDESTE ASIÁTICO 
E INDOCHINA
Tailândia, Indonésia, Filipinas, Malásia,  
Bornéu, Vietname, Camboja, Myanmar, Laos

DOCUMENTAÇÃO
Informação válida para cidadãos com 
nacionalidade portuguesa. Outras 
nacionalidades consultar. Passaporte 
com validade mínima de 6 meses, 
relativamente à data de regresso da 
viagem.

VACINAS
Não há vacinas obrigatórias para 
viajantes provenientes da União 
Europeia.

VISTOS
• Tailândia, Indonésia, Singapura, 
Bornéu, Malásia e Filipinas. Para 
os cidadãos portugueses não é 
necessário visto.
• Vietname. Para estadias no 
Vietname terá que tramitar o visto à 
chegada (com carta de autorização). 
Preço em destino 45 USD por 
entrada. Para estadias superiores a 15 
dias ou múltiplas entradas, consultar.
• Camboja. O visto é obtido à 
chegada. É necessário 1 foto.  
Preço: 35 USD. 
• Myanmar. O visto é obtido  
on-line (visto eletrónico) antes da 
partida através do site. 
http://evisa.moip.gov.mm. 
Preço: 50 USD. 
• Laos. O visto é obtido à chegada. 
É necessário 2 fotos. Obrigatório 5 
páginas em branco no passaporte. 
Preço: 36 USD.

ESPECIAL VIAGEM DE NOIVOS
Ofertas especiais na Tailândia e 
Indonésia segundo o publicado no 
nosso catálogo Viagens de Noivos
2020-2021.

TAILÂNDIA

MYANMAR

VIETNAME

CAMBOJA

LAOS

Manila H

H 
Jakarta

Chiang Rai •

Vientiane H

• Baía de Halong

•
Hué

• Koh Samui

• Krabi

•
 Hoian

• Ho Chi Minh

• Hha Trang

  •
Kotakinabalu

Bali 
•

Bangkok
H

H
Phnom Penh

             Kuala Lumpur
H

Chiang Mai •

H
Hanói     

• 
Kuching

BORNÉU

MALÁSIA

INDONÉSIA

FILIPINAS

MALÁSIA

• Mandalay

Bagan• Luang Prabang 
•

Yangon •

Phuket •

Pakse
 •

Siem Reap
•

Singapura
•

• Hua Hin

QUARTOS
Os quartos com cama de casal não estão 
garantidos 
Quartos triplos: tendo em conta que 
na maioria dos hotéis são poucos ou não 
há este tipo de quartos, entende-se que 
ditos alojamentos correspondem a um 
quarto duplo no qual será incorporada 
uma cama extra ou sofá.
Nos barcos da Baía de Halong, não é 
possível um quarto triplo, o alojamento 
nos barcos sempre será um quarto 
duplo e um quarto individual, com o 
conseguinte suplemento (segundo 
barco escolhido) para a pessoa que 
realize essa noite em qua. individual 
(Sup. 175 €. aprox.)

LOJAS
Ao terminar as visitas, é possível 
realizar uma visita às distintas lojas ou 
mercados para conhecer a diversidade 
do artesanato do país. 

GORJETAS
Em toda a Ásia existe o costume, que de 
forma errónea denominamos gorjeta, 
de dar uma quantidade de dinheiro 
ao pessoal de serviço como guias, 
condutores, bagageiros, etc. 
Isto é informado à chegada ao país e 
é costume dar ao deixar cada cidade 
e ao finalizar a viagem. A quantidade 
estimada é de 3 ou 4 € por pessoa e dia 
para cada guia e condutor.

Vistos e gorjetas não incluídos.



Dia 1 Portugal/Bangkok 
Partida em voo com destino a 
Bangkok, pela rota escolhida. Noite 
a bordo. 

Dia 2 Bangkok 
Chegada a Bangkok. Transfer ao 
hotel e alojamento. Tarde livre 
para desfrutar desta movimentada 
cidade e desfrutar dos seus 
mercados e vida noturna. 

Dias 3 e 4  Bangkok
Pequeno-almoço. Dia livre 
para passear e percorrer esta 
movimentada cidade, repleta de 
atrações, interessantes compras, 
restaurantes e pubs. Uma 
cidade que parece nunca dormir. 
Possibilidade de realizar visitas 
opcionais: 

• Visita de Bangkok. Visita de 
meio dia incluindo o Wat Trimit ou 
Templo do Buda Dourado, o Wat 
Pho ou o Templo do Buda Reclinado 
e o Palácio Real, símbolo da cidade 
e onde se encontra o Buda de 
Esmeralda. Preço (p./pers.): € 95
• Visita ao mercado flutuante 
e ao mercado do comboio. Visita 
de meio dia ao mercado Damnern 
Saduak localizado a 120 km 
de Bangkok. Passeio de barco 
pelos canais para ver e vivenciar 
o mercado flutuante onde as 
mercadorias são vendidas entre 
barcos ou do barco diretamente 
nas margens. Os canais estão 
cobertos por canoas de madeira dos 
comerciantes das aldeias vizinhas 
e onde se pode comprar de tudo. 

Estas pequenas embarcações 
estão carregadas de frutas, flores e 
produtos frescos, também podemos 
apreciar as especiarias orientais, 
gelados, bebidas e recordações 
para o turista. A visita inclui uma 
paragem no mercado do comboio. 
Preço (p./pers.): € 90
• Visita de Ayuthaya. Visita de dia 
inteiro a Ayuthaya. Construída em 
1350, foi a capital do antigo Sião. 
Os vestígios desta capital ocupam 
uma área de 15 km2 e constituem 
um dos locais históricos mais 
importantes da Tailândia. Declarado 
Património da Humanidade pela 
UNESCO em 1991. Também iremos 
visitar a antiga residência de verão 
dos Reis, entre os séculos XVIII e 
XX para o Rei Rama V e o Rei Rama 

VI. O regresso a Bangkok será 
através de um cruzeiro fluvial no 
rio Chao Phaya e o almoço buffet 
será servido a bordo (bebidas não 
incluídas). Preço (p./pers.): € 175

Dia 5 Bangkok/ Praia da Tailândia 
(Phuket, Phi Phi, Krabi ou Koh 
Samui)
Pequeno-almoço. Partida em voo 
com destino à praia escolhida:
• Phuket, a maior ilha da Tailândia, 
localizada no Mar de Andaman, 
oferece uma excelente oferta 
hoteleira
• Phi Phi, via Phuket, continuamos 
de barco até esta ilha com praias 
paradisíacas
• Krabi, com suas maravilhosas 
águas cristalinas
 Koh Samui, localizado no Golfo da 

Tailândia, ideal para visitar de junho 
a setembro

Dias 6 ao 8 Praia da Tailândia 
(Phuket, Phi Phi, Krabi ou Koh 
Samui)
Pequeno-almoço. Dias livres 
para desfrutar da praia e do hotel 
escolhido.

Dia 9 Praia da Tailândia (Phuket, 
Phi Phi, Krabi ou Koh Samui)/
Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo 
de regresso para Portugal, pela rota 
escolhuida. Noite a bordo. (Com 
algumas companhias aéreas, o voo 
é diurno e chega a Portugal nesse 
mesmo dia). 

Dia 10 Portugal
Chegada.

Bangkok e Praias da Tailândia 
TAILÂNDIA BANGKOK · PHUKET, PHI PHI, KRABI OU KOH SAMUI
CCOMBINADO DE ESTADIA EM BANGKOK E PRAIAS NA TAILÂNDIA   

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista 
(reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno almoço. 
Transfers exclusivos para clientes 
Catai, com assistência em espanhol 
(de acordo com disponibilidade) 
em Bangkok e Phuket e com auxílio 
em inglês em Krabi e Koh Samui. 
Transfer regular com motorista 
(sem guia) para o porto de Phuket e 
continuação de barco para Phi Phi. 
Seguro de viagem.

Importante saber
Preço desde baseado em voos da 
Lufthansa, classe L para viagens 
de 1 de maio a 23 de outubro, no 
hotel Patong Merlin 4 ★ Phuket 
em quartos superiores com jardim. 
Taxas aéreas incluídas. LH: € 475.
Os transferes exclusivos Catai podem 
ser partilhados com mais clientes 
Catai a viajar nas mesmas datas
Dispomos de uma ampla seleção 
de hotéis 4★ e 5★ em Bangkok e 
nas diferentes praias da Tailândia. 
Possibilidade de outras ilhas 
da Tailândia como Koh Tao, Koh 
Phangan ou Koh Yao Noi e visitas 
opcionais. Consulte a TravelPricer em 
www.catai.pt. Os hotéis de praia de 
categoria 4★ são simples.
 

Partidas
Diárias (1 jun-23 out).
Notas de partida:
Lufthansa: Lisboa/Porto.

Hotéis
Bangkok. 3 noites Novotel Bangkok Silom Road/4★

Phuket. 4 noites Patong Merlin /4★

Krabi. 4 noites Tup Kaek /4★

Phi Phi. 4 noites Phi Phi Holiday Resort/4★

Koh Samui. 4  noites Bandara/4★

Hotéis previstos ou de categoria similar

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 
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Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

DESDE

€1.315
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

10 DIAS

https://www.catai.pt/viajes/pt-bangkok-e-praias.html/13778/travelpricer


Dia 1 Portugal/Bangkok 
Partida em voo com destino a 
Bangkok, pela rota escolhida. Noite 
a bordo. 

Dia 2 Bangkok 
Chegada a Bangkok. Transfer ao 
hotel e alojamento. Tarde livre 
para desfrutar desta movimentada 
cidade e desfrutar dos seus 
mercados e vida noturna. 

Dias 3 e 4  Bangkok
Pequeno-almoço. Dia livre 
para passear e percorrer esta 
movimentada cidade, repleta de 
atrações, interessantes compras, 
restaurantes e pubs. Uma 

cidade que parece nunca dormir. 
Possibilidade de realizar visitas 
opcionais.

Dia 5 Bangkok/Bali 
Pequeno-almoço. Saída em voo 
com destino a Bali, a Ilha dos 
Deuses, com uma rica cultura. 
Chegada e transfere ao hotel.

Dia  6 Bali
Meia pensão. Saída para a vila 
de Batuan para ver uma casa 
tradicional e os campos de arroz de 
Tegalalang. Visita ao Lago Batur e 
almoço em um restaurante local. À 
tarde, visita ao Templo de Kehen e à 
cidade de Panglipuran.

Dias 7 e  8 Bali 
Pequeno-almoço. Dias livres para 
relaxar e desfrutar da praia ou 
realizar excursões opcionais.

Dia 9 Bali/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo 
de regresso para Portugal. Noite a 
bordo. (Com algumas companhias 
aéreas, o voo é diurno e chega a 
Portugal nesse mesmo dia). 

Dia 10 Portugal
Chegada

Dia 1 Portugal/Bangkok 
Partida em voo com destino a 
Bangkok, pela rota escolhida. Noite 
a bordo. 

Dia 2 Bangkok 
Chegada a Bangkok. Transfer ao 
hotel e alojamento. Tarde livre 
para desfrutar desta movimentada 
cidade e desfrutar dos seus 
mercados e vida noturna. 

Dias 3 e 4 Bangkok
Pequeno-almoço. Dia livre 
para passear e percorrer esta 
movimentada cidade, repleta de 
atrações, interessantes compras, 
restaurantes e pubs. Uma 
cidade que parece nunca dormir. 
Possibilidade de realizar visitas 
opcionais. 

Dia 5 Bangkok/ Male (Ilhas 
Maldivas)  
Pequeno-almoço. Saída em voo 
com destino a Maldivas. Chegada e 
transfer ao hotel.  

Dias 6 ao 8 Ilhas Maldivas 
Pequeno-almoço. Dias livres para 
relaxar e desfrutar da praia e das 
instalações do hotel.

Dia 9 Male/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo 
de regresso para Portugal. Noite a 
bordo. (Com algumas companhias 
aéreas, o voo é diurno e chega a 
Portugal nesse mesmo dia). 

Dia 10 Portugal
Chegada.

Bangkok e Bali
TAILÂNDIA · INDONÉSIA  BANGKOK · BALI   
COMBINADO DE ESTADIA EM BANGKOK E PRAIA EM BALI     I

Bangkok e Maldivas  
TAILÂNDIA · MALDIVAS BANGKOK · MALDIVAS
COMBINADO DE ESTADIA EM BANGKOK E MALDIVAS   

Nossos serviços
Voo em linha regular, classe turista 
(reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno almoço.
Bangkok: Transfers exclusivos 
para clientes Catai em espanhol 
(conforme disponibilidade).
Maldivas: Transfers regulares 
(partilhados com mais clientes) em 
lancha rápida.
Bali: 1 almoço (bebidas não 
incluídas) Transfers e visita de dia 
inteiro com guia em espanhol, 
exclusivo para clientes Catai.
Seguro de viagem.

Importante saber
Bangkok e Bali. 
Preço desde baseado em voos na 
Turkish Airlines, classe V para viajar 
de 1 de maio a 7 de julho, no hotel 
Sol Benoa/4★ em quarto Sol. (Oferta 
de venda antecipada com 60 dias de 
antecedência) .
Taxas aéreas incluídas. TK: € 460. 
Bangkok e Maldivas. 
Preço desde baseado e baseado 
na Turkish Airlines, classe V / W 
para viajar de 1 de maio a 24 de 
julho, no hotel Sheraton Full Moon/ 
5★ em quarto Deluxe (oferta de 
venda antecipada com 30 dias de 
antecedência).
Taxas aéreas incluídas. TK: € 500.
Os transfers exclusivos Catai podem 
ser partilhados com mais clientes 
Catai a viajar nas mesmas datas. 

Dispomos de uma ampla seleção de 
hotéis 4★ e 5★ em Bangkok, Bali e 
Maldivas e possibilidade de visitas 
opcionais. Consulte a TravelPricer 
em www.catai.pt. 

Partidas
Diárias (1 jun-23 out).
Notas de partida.
Turkish Airlines: Lisboa/Porto.

Hotéis
Bangkok. 3 noites Novotel Bangkok Silom Road /4H

Bali. 4 noites Sol Benoa/4H

Maldivas. 4 noites Sheraton Full Moon/4H

Hotéis previstos ou de categoria similar

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo.
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Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

DESDE

€1.720
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

10 DIAS

DESDE

€2.055
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

10 DIAS

https://www.catai.pt/viajes/pt-bangkok-e-praias.html/13778/travelpricer


Tailândia Essencial e Praias
TAILÂNDIA  BANGKOK · CHIANG RAI · CHIANG MAI · PRAIA NA TAILÂNDIA OU BALI
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI COM GUIAS EM ESPANHOL ·I PREÇO ESTRELA

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista 
(reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno almoço. dois 
almoços (bebidas não incluídas). 
Visitas e circuito com guias locais 
em espanhol, exclusivo para 
clientes Catai. Transfers exclusivos 
para Clientes Catai com assistência 
em espahol em Bangkok e Phuket e 
com assistência em inglês em Krabi 
e Koh Samui. Phi Phi: transferes 
regulares com motorista (sem 
guia) para o porto de Phuket e 
continuação de barco para Phi Phi.

Bali: 1 almoço (bebidas não 
incluídas). Transferes e visita diurna 
com guia em espanhol, exclusivo 
para clientes Catai
Seguro de viagem.

Importante saber
Preço desde baseado em voos da 
Lufthansa, classe L para viagens de 
1 de maio a 19 de outubro, no hotel 
Patong Merlin/4★ em Phuket, nos 
quartos Superior Garden. 
Taxas aéreas incluídas. LH: € 475.
Visitas e transfers podem ser 
partilhadas com mais clientes Catai a 
viajar nas mesmas datas.
Os nomes dos hotéis em Chiang Rai 
e Chiang Mai serão informados no 
momento da confirmação da viagem.

Dispomos de uma ampla seleção 
de hotéis 4★ e 5★ em Bangkok e 
nas diferentes praias da Tailândia 
e Bali. Consulte a TravelPricer em 
www.catai.pt. Os hotéis de praia de 
categoria 4★ são simples.

 

Experiências Catai
• Serviços exclusivos apenas 
para Clientes Catai.
• Bangkok, hotel localizado na 
área da Silom Road, uma das 
ruas mais animadas da cidade.
• Hotéis 5★ em Chiang Rai 
e Chiang Mai, da prestigiada 
cadeia Le Meridien

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 
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DESDE

€2.035
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

12 DIAS

• O MELHOR PREÇO PARA ES
TA

 V
IA

GE
M

 •
 O

 M
EL

HO
R P

REÇO PARA ESTA VIAGEM • O MELHOR PREÇO PAR
A ESTA VIAGEM

PREÇO

ESTRELA



Partidas
Segundas-feiras, terças-feiras e 
sábados (1 jun-19 out).
Notas de partida:
Lufthansa: Lisboa/Porto.
Turkish Airlines (opção  Bali): 
Lisboa/Porto.
 

Hotéis
Bangkok. 3 noites Novotel Bangkok Silom Road/4H 

Mandarín Bangkok/4H

Chiang Rai. 1 noite Le Meridien/5H - The Riverie by Katathani/5H

Chiang Mai. 2 noites Le Meridien/5H - Ratilanna/5H

Praia. 3 noites Segundo praia  o hotel escolhido.

Hotéis previstos ou de categoria similar

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo.
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Opção Praias da 
Tâilandia
Dia 1 Portugal/Bangkok 
Partida em voo com destino a 
Bangkok, pela rota escolhida. Noite 
a bordo. 

Dia 2 Bangkok 
Chegada a Bangkok. Transfer ao 
hotel e alojamento. Tarde livre 
para desfrutar desta movimentada 
cidade e desfrutar dos seus 
mercados e vida noturna. 

Dia 3 Bangkok
Pequeno-almoço. Visita de 
cidade, incluindo o Wat Trimit ou 
Templo do Buda Dourado com 5,5 
toneladas de peso, o Wat Pho ou 
o Templo do Buda Reclinado com 
uma imagem do buda com 46 
metros de comprimentos e o Palácio 
Real, símbolo da cidade e onde se 
encontra o Buda de Esmeralda, o 
mais venerado na Tailândia.

Dia 4 Bangkok
Pequeno-almoço. Dia livre 
para passear e percorrer esta 
movimentada cidade, repleta de 
atrações, interessantes compras, 
restaurantes e pubs. 

Uma cidade que parece nunca 
dormir. 

Dia 5 Bangkok/Chiang Rai 
(Triângulo de Ouro)
Pequeno-almoço. Transporte 
para o aeroporto e formalidades 
de embarque no voo doméstico 
com destino a Chiang Rai. Chegada 
e partida para Chiang Saen para 
visitar um dos seus templos mais 
importantes. Seguiremos com a 
visita do Triângulo de Ouro onde 
avistamos os três países: Tailândia, 
Myanmar e Laos. Visita ao museu 
do ópio. Regresso por estrada para 
Chiang Rai.

Dia 6 Chiang Rai/Chiang Mai
Meia pensão. Partida para 
percorrer o rio Mekong numa 
lancha típica tailandesa até chegar 
à aldeia da tribo gayan ou karen 
onde poderemos visitar as suas ruas 
e casas. Partida para Chiang Mai 
visitando no trajeto o templo Wat 
Rong Khun, mais conhecido como 
o “templo branco”. Almoço em 
viagem. À tarde, chegada a Chiang 
Mai. Visita a Sankampaeng, bairro 
de artesãos onde são fabricadas 
pedras preciosas, madeira e seda.

Dia 7 Chiang Mai
Meia pensão. Partida para visitar 
o acampamento de elefantes. 
Aqui desfrutará de um espetáculo 
inesquecível, onde se põe em prática 
as habilidades destes animais, como 
pintar, jogar futebol, tocar gaita 
ou transportar materiais pesados. 
Continuação com passeio pela selva 
em elefante, 45 min. de percurso 
(aprox). Embarque numa balsa 
de bambu pelo rio. Visita a uma 
plantação de orquídeas. Almoço em 
restaurante. Pela tarde, visita ao 
templo Doi Suthep de onde se avista 
toda a aldeia de Chiang Mai.

Possibilidade de substituir este 
dia por uma visita de dia inteiro 
ao Nature Park dos Elefantes com 
o pessoal do parque em língua 
Inglesa. Preço: 135 € p./ pessoa. 
Lugares limitados. Sujeito à 
disponibilidade. 

Dia 8 Chiang Mai/Praia da 
Tailândia (Phuket, Phi Phi, Krabi 
ou Koh Samui)
Pequeno-almoço. Transporte 
para o aeroporto e partida em voo 
doméstico com destino à praia 
escolhida, de acordo com plano 

de voos reservado. Chegada e 
transporte para o hotel. Resto de 
dia livre.

Dias 9 e 10 Praia da Tailândia 
(Phuket, Phi Phi, Krabi ou Koh 
Samui)
Pequeno-almoço. Dias livres 
para desfrutar da praia e do hotel 
escolhido.

Dia 11 Praia da Tailândia/
Bangkok/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo 
de regresso. Noite a bordo.

Dia 12 Portugal
Chegada.

Opção Bali 
12 días desde 2.380 € (Taxas e combustível incluídos)  
Preço desde baseado em voos  baseado na Turkish Airlines, classe V para 
viajar de 1 de maio a 3 de julho, no hotel Sol Benoa/4★ em quarto Sol. 
(Oferta de venda antecipada com 60 dias de antecedência) 
Taxas aéreas incluídas. TK: € 470.

Dia 8 Chiang Mai/Bali
Pequeno-almoço. Partida em 
voo com destino a Bali. Chegada e 
transfer ao hotel escolhido.

Dia 9 Bali
Meia pensão. Saída para visita à 
vila de Batuan para ver uma casa 
tradicional e os campos de arroz de 
Tegalalang. Visita ao Lago Batur e 
almoço em um restaurante local. À 
tarde, visita ao Templo de Kehen e 
à cidade de Panglipuran.

Dia 10 Bali
Pequeno-almoço. Dia livre.

Dia 11 Bali/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em 
voo de regresso a Portugal. Noite 
a bordo.

Dia 12 Portugal
Chegada.

Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

https://www.catai.pt/viajes/tailandia-essencial.html/11979/travelpricer


Paisagens da Tailândia e Praias
TAILÂNDIA  BANGKOK · AYUTHAYA · LAMPANG · CHIANG RAI · CHIANG MAI · PRAIA NA TAILÂNDIA OU BALI
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI COM GUIAS EM ESPANHOL ·I PREÇO ESTRELA

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista 
(reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno almoço. 5 
almoços e 5 jantares (bebidas não 
incluídas). Visitas e circuito com 
guias locais em espanhol, exclusivo 
para clientes Catai. Transfers 
exclusivos para Clientes Catai 
com assistência em espahol em 
Bangkok e Phuket e com assistência 
em inglês em Krabi e Koh Samui. 
Phi Phi: transferes regulares com 
motorista (sem guia) para o porto 
de Phuket e continuação de barco 
para Phi Phi.

Bali: 1 almoço (bebidas não 
incluídas). Transferes e visita diurna 
com guia em espanhol, exclusivo 
para clientes Catai
Seguro de viagem.

Importante saber
Preço desde baseado em voos da 
na Lufthansa, classe L para viagens 
de 1 de maio a 16 de outubro, no 
hotel Patong Merlin/4★ em Phuket, 
nos quartos Superior Garden. 
Taxas aéreas incluídas. LH: € 475.
Visitas e transferes podem ser 
partilhados com mais clientes Catai a 
viajar nas mesmas datas.
Os nomes dos hotéis em Chiang Rai 
e Chiang Mai serão informados no 
momento da confirmação da viagem

Dispomos de uma ampla seleção 
de hotéis 4★ e 5★ em Bangkok e 
nas diferentes praias da Tailândia 
e Bali. Consulte a TravelPricer em 
www.catai.pt. Os hotéis de praia de 
categoria 4★ são simples.

Experiências  Catai
• Serviços exclusivos apenas 
para Clientes Catai.
• Bangkok, hotel localizado na 
área da Silom Road, uma das 
ruas mais animadas da cidade.
• Hotéis 5* em Chiang Rai e 
Chiang Mai, da prestigiada 
cadeia Le Meridien
• Regime de pensão completa 
durante o circuito, incluindo um 
jantar tradicional Khantoke em 
Chiang Mai.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 
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DESDE

€2.135
TAXAS E COMBUSTÍVEL 
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• O MELHOR PREÇO PARA ES
TA

 V
IA

GE
M

 •
 O

 M
EL

HO
R P

REÇO PARA ESTA VIAGEM • O MELHOR PREÇO PAR
A ESTA VIAGEM

PREÇO

ESTRELA



Partidas
Segundas-feiras, terças-feiras e 
sábados (1 jun-19 out).
Notas de partida:
Lufthansa: Lisboa/Porto.
Turkish Airlines (opção Bali): 
Lisboa/Porto.

Hotéis
Bangkok. 3 noites Novotel Bangkok Silom Road/4H

Mandarín Bangkok/4H

Ayuthaya. 1 noite Classic Kameo/4H

Lampang. 1 noite Lampang Riverlodge/3H

Chiang Rai. 1 noite Le Meridien/5H -  The Riverie by Katathani/5H

Chiang Mai. 2 noites Le Meridien/5H - Ratilanna/5H

Praia. 4 noites Segundo praia  o hotel escolhido.

Hotéis previstos ou de categoria similar

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo.
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Opção Praias da 
Tâilandia
Dia 1 Portugal/Bangkok
Partida em voo com destino a 
Bangkok, pela rota escolhida. Noite 
a bordo.

Dia 2 Bangkok
Chegada a Bangkok. Transfer ao 
hotel. Tarde livre. Alojamento.

Dia 3 Bangkok
Pequeno-almoço. Visita 
panorâmica da cidade, onde 
podemos ver o Templo Wat Trimit 
ou o Buda de Ouro, o Wat Pho o 
templo do Buda Reclinado e o 
Palácio Real, símbolo da cidade 
e onde se encontra o Buda de 
Esmeralda.

Dia 4 Bangkok
Pequeno-almoço. Dia livre no 
qual poderá percorrer a cidade e 
descobrir esta cosmopolita cidade.

Dia 5 Bangkok/Kanchanaburi/
Ayutthaya
Pensão completa. Partida para 
Kanchanaburi, onde veremos 
o Museu da Guerra Jeath e 
o cemitério dos soldados. 

Prosseguimos para a Ponte sobre o 
rio Kwai e passeio em comboio pela 
via da morte (o passeio em comboio 
está sujeito ao horário de chegada 
do mesmo à estação, terá um 
tempo de espera de 45 min, no caso 
de não chegar a tempo, o percurso 
será feito por estrada). Almoço 
num restaurante. Seguimos 
para Ayuthaya, onde veremos os 
principais templos, o Wat Yai Chai 
Mongkol e o Wat Mahatat. Jantar 
no hotel.

Dia 6 Ayuthaya/Phitsanulok/
Sukhothai/Lampang
Pensão completa. Partida por 
estrada para Phitsanulok, para 
visitar o templo Wat Mahathat. 
Continuamos para Sukhothai. 
Vista ao templo com as ruínas 
arqueológicas da primeira capital 
do Reino de Sião. Almoço num 
restaurante. Continuamos para 
Lampang. Jantar no hotel. 

Dia 7 Lampang/Chiang Rai 
(Triângulo de Ouro)
Pensão completa. Partida para 
Chiang Rai, no trajeto veremos 
o lago de Payao. Almoço num 
restaurante. Visita do Triângulo 

de Ouro, de onde avistamos os três 
países vizinhos. Jantar no hotel.

Dia 8 Chiang Rai/Chiang Mai
Pensão completa. Embarque em 
lancha local pelo rio Mae Kok para 
visitar uma aldeia de uma tribo 
local. Continuamos para visitar o 
emblemático templo branco de 
Wat Rong Khun. Almoço num 
restaurante. Partida por estrada 
para Chiang Mai. Pela tarde, visita 
ao templo Doi Suthep. Jantar típico 
Khantoke.

Dia 9 Chiang Mai
Pensão completa. Visita de 
um acampamento de elefantes. 
Daremos um passeio de 45 min. 
aprox. em elefante pela selva. 
Almoço num restaurante. Tarde 
livre. Jantar no hotel. 

Possibilidade de substituir este 
dia por uma visita de dia inteiro 
ao Nature Park dos Elefantes com 
o pessoal do parque em língua 
Inglesa. Preço: 135 € p./ pessoa. 
Lugares limitados. Sujeito à 
disponibilidade. 

Dia 10 Chiang Mai/Praia da 
Tailândia (Phuket, Phi Phi, Krabi 
ou Koh Samui) 
Pequeno-almoço.Partida em voo 
com destino à praia escolhida. 
Chegada e transporte para o hotel.

Dias 11 a 13 Praia da Tailândia 
(Phuket, Phi Phi, Krabi ou Koh 
Samui) 
Pequeno-almoço. Dias livres para 
atividades pessoais ou opcionais.

Dia 14 Praia da Tailândia/
Bangkok/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo 
de regresso, pela rota escolhida. 
Noite a bordo.

Dia 15 Portugal
Chegada.

Opção Bali 
15 dias desde 2.530 € (Taxas e combustível incluídos)  
Preço desde baseado em voos na Turkish Airlines, classe V para viajar de 
1 de maio a 29 de junho, no hotel Sol Benoa/4★ em quarto Sol. (Oferta de 
reserva com 60 dias de antecedência). Taxas aéreas incluídas. TK: € 470.

Dia 10 Chiang Mai/Bali
Pequeno-almoço. Partida em 
voo com destino a Bali. Chegada e 
transfer ao hotel escolhido.

Dia 11 Bali
Meia pensão. Saída para visita à 
vila de Batuan para ver uma casa 
tradicional e os campos de arroz de 
Tegalalang. Visita ao Lago Batur e 
almoço em um restaurante local. À 
tarde, visita ao Templo de Kehen e 
à cidade de Panglipuran.

Dias 12 e 13 Bali
Pequeno-almoço. Dia livre.

Dia 14 Bali/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em 
voo de regresso a Portugal. Noite 
a bordo.

Dia 15 Portugal
Chegada

Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

https://www.catai.pt/viajes/paisagens-da-tailandia-e-praias.html/13779/travelpricer


Dia 1 Portugal/Bangkok 
Partida em voo com destino a 
Bangkok, pela rota escolhida. Noite 
a bordo.

Dia 2 Bangkok
Chegada a Bangkok. Transfer ao 
hotel e alojamento. Tarde livre 
para desfrutar desta movimentada 
cidade e dos seus mercados e a vida 
noturna.

Dia 3 Bangkok
Pequeno-almoço. Visita da cidade, 
veremos o Templo Wat Trimit ou o 
Buda de Ouro de 5,5 toneladas de 
peso, o Wat Pho ou templo do Buda 
Reclinado, com uma imagem de 
Buda de 46 m de comprimento e 
o Palácio Real, símbolo da cidade 
e onde se encontra o Buda de 
Esmeralda, o mais venerado de toda 
a Tailândia.

Dia 4 Bangkok
Pequeno-almoço. Dia livre 
para passear e percorrer esta 
movimentada cidade, cheia de 
atrações, interessantes compras, 
restaurantes, pubs e mercados. 
Uma cidade que parece que nunca 
dorme.

Dia 5 Bangkok/Chiang Rai 
(Triângulo de Ouro)
Pequeno-almoço. Partida em 
voo para Chiang Rai. Chegada e 
partida para Chiang Saen para 
visitar um dos seus templos mais 
importantes. Seguiremos com a 
visita do Triângulo de Ouro onde 
avistamos os três países: Tailândia, 
Myanmar e Laos. Visita ao museu 
do ópio. Regresso por estrada para 
Chiang Rai.

Dia 6 Chiang Rai/Chiang Mai
Meia pensão. Partida para 
percorrer o rio Mekong numa 
lancha típica tailandesa até 
chegar à aldeia da tribo local onde 
poderemos visitar as suas ruas e 
casas. A continuação partida para 
Chiang Mai visitando no trajeto 
o templo Wat Rong Khun, mais 
conhecido como o “templo branco”. 
Almoço em viagem. Pela tarde, 
chegada a Chiang Mai. Visitaremos 
Sankampaeng, bairro de artesãos 
onde são fabricadas pedras 
preciosas, madeira ou seda. 

Dia 7 Chiang Mai
Meia pensão. Partida para visitar 
o acampamento de elefantes. 
De seguida, passeio pela selva 
em lombos de elefante, 45 min. 
de percurso (aprox.). Embarque 

numa balsa de bambu pelo rio 
Mae Kok. Visita a uma plantação 
de orquídeas. Almoço num 
restaurante. Pela tarde, visita ao 
templo Doi Suthep de onde se 
avista toda a aldeia de Chiang Mai.

Possibilidade de substituir este 
dia por uma visita de dia inteiro 
ao Nature Park dos Elefantes com 
o pessoal do parque em língua 
Inglesa. Preço: 135 € p./ pessoa. 
Lugares limitados. Sujeito à 
disponibilidade.  

Dia 8 Chiang Mai/Male (Ilhas 
Maldivas)
Pequeno-almoço. Partida em voo 
com destino Maldivas, via Bangkok. 
Chegada e transfer ao hotel.

Dia 9 ao 11 Ilhas Maldivas
Pequeno-almoço. Dias livres 
para desfrutar da praia ou realizar 
atividades desportivas no hotel 
(snorkeling, windsurf, esqui 
aquático, voleibol, ténis, etc). 

Dia 12 Male/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo 
de regresso a Portugal. Noite a 
bordo. (Com algumas companhias 
aéreas o voo é diurno e chega a 
Portugal neste mesmo dia).

Dia 13 Portugal
Chegada.

Tailândia Essencial e Maldivas
TAILÂNDIA · MALDIVAS BANGKOK · CHIANG RAI · CHIANG MAI · MALDIVAS  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI COM GUIAS EM ESPANHOL  · PREÇO ESTRELA

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista 
(reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno almoço. dois 
almoços (bebidas não incluídas). 
Tailândia: Transferes com 
assistência em espanhol (de acordo 
com disponibilidade). Visitas e 
circuito com guia em espanhol 
exclusivo para clientes Catai.
Maldivas: transferes regulares 
(partilhado com mais clientes) em 
lancha rápida.
Seguro de viagem.

Importante saber
Preço desde baseado em  voos na 
Turkish Airlines, classe V / W para 
viajar de 1 de maio a 19 de outubro 
no hotel Sheraton Full Moon/ 
5★ em quarto Deluxe (oferta de 
venda antecipada com 30 dias de 
antecedência). 
Taxas aéreas incluídas. TK: € 535.
Visitas e transferes podem ser 
partilhados com mais clientes Catai a 
viajar nas mesmas datas.
Os nomes dos hotéis em Chiang Rai 
e Chiang Mai serão informados no 
momento da confirmação da viagem. 
Dispomos de uma ampla seleção 
de hotéis 4★ e 5★ em Bangkok e 
Maldivas.Consulte a TravelPricer em 
www.catai.pt. 

Partidas
Segundas-feiras, terças-feiras e 
sábado (1 jun-19 out).
Notas de partida
Turkish Airlines: Lisboa/Porto.

Experiências Catai
• Consultar página 8.

Hotéis
Bangkok. 3 noites Novotel Bangkok Silom Road - Mandarín 

Bangkok/4H

Chiang Rai. 1 noite Le Meridien/5H - The Riverie by Katathani/5H

Chiang Mai. 2 noites Le Meridien/5H - Ratilanna/5H

Maldivas. 4 noites Sheraton Full Moon/5★

Hotéis previstos ou de categoria similar

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 
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Dia 1 Portugal/Bangkok
Partida em voo com destino a 
Bangkok, pela rota escolhida. Noite 
a bordo.

Dia 2 Bangkok
Chegada e transfer ao hotel. Resto 
de dia livre. Alojamento.

Dia 3 Bangkok
Pequeno-almoço. Visita de meio 
dia da cidade, veremos os templos 
do Buda Reclinado (Wat Po), o Buda 
de Ouro (Wat Traimit) e o grande 
Palácio Real com o templo do Buda 
de Esmeralda. Tarde livre.

Dia 4 Bangkok
Pequeno-almoço. Dia livre.

Dia 5 Bangkok/Kanchanaburi (rio 
Kwai)
Meia pensão. Começamos o 
percurso até Kanchanaburi, 
mais conhecido como o rio Kwai. 
Visitaremos o cemitério dos 
prisioneiros da II Guerra Mundial 
e o Museu JEATH. Percurso no 
“comboio da morte ”, que cruza 
a famosa ponte. Almoço num 
restaurante. Transfer de barco para 
o hotel.

Dia 6 Kanchanaburi/Ayutthaya/ 
Phitsanulok/Sukhothai
Meia pensão. Transfer de barco 
até o pontão para continuar por 
estrada até Ayuthaya onde veremos 
os templos Wat Mongkol Bopit e 
Wat Phra Sri Sanphet, continuamos 
para Phitsanulok onde veremos o 
templo Wat Mahathat com o famoso 
Buda China Raj. Almoço num 
restaurante. Chegada pela tarde a 
Sukhothai.

Dia 7 Sukhothai /Phayao/Chiang 
Rai
Meia pensão. Visita de Sukothai e 
do seu centro arqueológico. Saída 
para Chiang Rai visitando o lago 
de Kwan Phayao. Almoço num 
restaurante. Chegada a Chiang Rai.

Dia 8 Chiang Rai (Triângulo de 
Ouro)
Meia pensão. Saída para Mae 
Sai no Triângulo de Ouro, onde se 
junta à Tailândia, Laos e Myanmar. 
Veremos a Casa-Museu do Ópio. 
Almoço num restaurante. Pela 
tarde regresso ao hotel.

Dia 9 Chiang Rai/Chiang Mai
Meia pensão. Saída por estrada 
para Chiang Mai, visitando em 
caminho o templo branco de 
Wat Rong Khun. Almoço num 
restaurante. Chegada a Chiang Mai 
e o seu templo-montanha de Doi 
Suthep.

Dia 10 Chiang Mai
Meia pensão Visita ao 
acampamento de elefantes e a uma 
plantação de orquídeas. Almoço 
em restaurante. Regresso a Chiang 
Mai e tarde livre.
 

Possibilidade de substituir este 
dia por uma visita de dia inteiro 
ao Nature Park dos Elefantes com 
o pessoal do parque em língua 
Inglesa. Preço: 135 € p./ pessoa. 
Lugares limitados. Sujeito à 
disponibilidade. 

Dia 11 Chiang Mai/ Praia na 
Tailândia (Phuket, Krabi, Phi Phi 
o Samui)
Pequeno-almoço. Saída em voo 
com destino à praia escolhida, via 
Bangkok. Transfere para o hotel. 

OPÇÃO SEM PRAIA
Possibilidade de regresso no 11º 
dia de Chiang Mai para Portugal. 
Com chegada no 11º ou no 12º dia 
de viagem.

Dias 12 e 13 Praia na Tailândia 
(Phuket, Krabi, Phi Phi ou Samui)
Pequeno-almoço. Dias livres.

Dia 14 Praia da Tailândia/
Portugal
Pequeno-almoço. Saída em voo 
de regresso a Portugal, pela rota 
escolhida. Noite a bordo. (Em 
algumas companhias aéreas, o voo 
é diurno com chegada a Portugal no 
mesmo dia).

Dia 15 Portugal
Chegada.

Descobrindo a Tailândia
TAILÂNDIA BANGKOK · KANCHANABURI · SUKOTHAI · CHIANG RAI · CHIANG MAI · PRAIA NA TAILÂNDIA 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI COM GUIAS EM ESPANHOL · EXTENSÃO DUBAI 

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista 
(reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno almoço. 6 
almoços (bebidas não incluídas). 
Visitas e circuito com guias locais 
em espanhol, exclusivo para 
clientes Catai. Transfers exclusivos 
para Clientes Catai com assistência 
em espahol em Bangkok e Phuket e 
com assistência em inglês em Krabi 
e Koh Samui. Phi Phi: transferes 
regulares com motorista (sem 
guia) para o porto de Phuket e 
continuação de barco para Phi Phi. 
Seguro de viagem.
Extensão Dubai: 3 noites em 
regime de alojamento e pequeno-
almoço. Transferes regulares (só 
motorista) com assistência em 
espanhol à chegada.

Importante saber
Preço desde baseado em voos na 
Lufthansa, classe L para viagens de 
1 de maio a 19 de outubro, no hotel 
Patong Merlin/4★ em Phuket em 
quartos superiores com jardim, com 
um mínimo de 6 pessoas. 
Supl. Min 2 pessoas (p./pess): € 390.
Taxas aéreas incluídas. LH: € 475.
Visitas e transferes podem ser 
partilhadas com mais clientes Catai 
a viajar nas mesmas datas.
Dispomos de uma ampla seleção 
de hotéis 4★ e 5★ em Bangkok e 
nas diferentes praias da Tailândia. 
Consulte a TravelPricer em www.
catai.pt. Os hotéis de praia de 
categoria 4★ são simples.

Extensão Dubai: A taxa de 
acomodação turística será paga 
pelo cliente no momento da saída 
do hotel e dependerá do número de 
noites e da categoria do hotel

Partidas
Terças-feiras, quintas-feiras e 
sábados (1 jun-19 out).
Notas de partida:
Lufthansa: Lisboa/Porto.

Hotéis
Bangkok. 3 noites Novotel Bangkok Silom Road/4H

Kanchanaburi. 1 noite River Kwai Resort/3H Sup.
Sukhothai. 1 noite Legendha Sukhothai/4H

Chiang Rai. 2 noites The Riverie by Katathani/5H

Chiang Mai. 2 noites Ratilanna/5H

Praia Tailândia. 3 noites Segundo praia  o hotel escolhido.

Hotéis previstos ou de categoria similar

DESDE

€1.880
12 DAS

€2.190
15 DIAS

TAXAS E COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Extensão Dubai
Desde 415 € (Taxas e combustível incluídos) 
Extensão para Dubai na ida ou no regresso (voando com a Emirates) 
válida para os programas Tailândia Essencial, Paisagens da Tailândia e 
Explorar a Tailândia, com saída por Chiang Mai ou Praias da Tailândia.
Preço desde baseado em voos Emirates,  classe Q,  para viajar de 1 
de maio a 29 de junho, no hotel Golden Tulip Media/4★ em quarto 
standard. Taxas aéreas incluídas. EK: € -280. 

Dia 1 Voo ao Dubai 
Partida em voo com destino ao 
Dubai. Chegada e transfer ao hotel. 
Alojamento.

Dia 2 e 3 Dubai 
Pequeno-almoço. Dias livres 

com a possibilidade de realizar 
excursões opcionais.

Dia 4 Dubai/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 6 pessoas em quarto duplo.
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Dia 1 Portugal/Hanói
Partida em voo com destino Hanói 
pela rota escolhida. Noite a bordo.

Dia 2 Hanói
Chegada a Hanói, cidade que 
combina a elegância dos edifícios 
da época francesa com as ruelas 
da parte antiga. De tarde, passeio 
de “triciclo” pela antiga Hanói. 
Alojamento.

Dia 3 Hanói
Pequeno-almoço. Visita ao exterior 
do Mausoléu de Ho Chi Minh, o 
antigo Palácio do Presidente, a 
Casa de Ho Chi Minh, em madeira 
de teca, e o Pagode Tran Quoc. 
Continuamos a visita no Museu de 
Etnologia e Van Mien, "o Templo da 
Literatura", a primeira universidade 
do país.

Dia 4 Hanói/Baía de Halong
Pensão completa. Partida por 
estrada para a Baía de Halong. 
Embarcaremos para realizar um 
cruzeiro de dia completo pela baía. 
Almoço e jantar a bordo.

Dia 5 Baía de Halong/Hanoi/
Bangkok
Pequeno-almoço. Regresso por 
estrada para Hanói e partida em 
voo para Bangkok.

Dia 6 Bangkok
Pequeno-almoço. Dia livre.

Dia 7 Bangkok
Pequeno-almoço. Visita da cidade, 
veremos o Templo Wat Trimit ou 
do Buda de Ouro de 5,5 toneladas 
de peso, o Wat Pho ou templo do 
Buda Reclinado, com uma imagem 
de Buda de 46 m de comprimento 
e o Palácio Real, símbolo da cidade 
e onde se encontra o Buda de 
Esmeralda, o mais venerado de toda 
a Tailândia.

Dia 8 Bangkok
Pequeno-almoço. Dia livre 
para passear e percorrer esta 
movimentada cidade, cheia de 
atrações, interessantes compras, 
restaurantes, pubs e mercados. 
Uma cidade que parece que nunca 
dorme.

Dia 9 Bangkok/Chiang Rai 
(Triângulo de Ouro)
Pequeno-almoço. Partida em 
voo para Chiang Rai. Chegada e 
partida para Chiang Saen para 
visitar um dos seus templos mais 
importantes. Seguiremos com a 
visita do Triângulo de Ouro onde 
avistamos os três países: Tailândia, 
Myanmar e Laos. Visita ao Museu 
do Ópio. Regresso por estrada para 
Chiang Rai.

Dia 10 Chiang Rai/Chiang Mai
Meia pensão. Partida para 
percorrer o rio Mae Kok numa 
lancha típica tailandesa até chegar 
à aldeia de uma tribo local onde 
poderemos visitar as suas ruas e 
casas. A continuação partida para 
Chiang Mai visitando no trajeto 
o templo Wat Rong Khun, mais 
conhecido como o “templo branco”. 
Almoço em viagem. Pela tarde, 
chegada a Chiang Mai. Visitaremos 
Sankampaeng, bairro de artesãos 
onde são fabricadas pedras 
preciosas, madeira ou seda...

Dia 11 Chiang Mai
Meia pensão. Partida para visitar 
o acampamento de elefantes. Ali 
desfurtaremos de um espetáculo 
inesquecível. De seguida, passeio 
pela selva em lombos de elefante, 
45 min. de percurso (aprox.). 
Depois embarque numa balsa 
de bambu pelo rio. Visita a uma 
plantação de orquídeas. Almoço 
num restaurante. Pela tarde, visita 
ao templo Doi Suthep de onde se 
avista toda a aldeia de Chiang Mai.

Possibilidade de substituir este 
dia por uma visita de dia inteiro 
ao Nature Park dos Elefantes com 
o pessoal do parque em língua 
Inglesa. Preço: 135 € p./ pessoa. 
Lugares limitados. Sujeito à 
disponibilidade. 

Dia 12 Chiang Mai/Praia na 
Tailândia (Phuket, Krabi Ou Koh 
Samui)
Pequeno-almoço. Partida em voo 
com destino à praia escolhida. 
Transfer ao hotel. 

OPÇÃO SEM PRAIA
Possibilidade de regressar no 
12º dia desde Chiang Mai para 
Portugal. Chegando no 13º dia de 
viagem.

Dia 13 e 14 Praia na Tailândia 
(Phuket, Krabi, Koh Samui)
Pequeno-almoço. Dias livres 
para desfrutar da praia e do hotel 
escolhido.

Dia 15 Praia na Tailândia/
Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo 
de regresso para Portugal. Noite a 
bordo. (Com algumas companhias 
aéreas, o voo é diurno e chega a 
Portugal nesse mesmo dia).

Dia 16 Portugal
Chegada.

Tailândia, Vietname e Praia
VIETNAME · TAILÂNDIA HANOI · BAÍA DE HALONG ·  BANGKOK  · CHIANG RAI · CHIANG MAI  - PRAIA NA TAILÂNDIA 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI COM GUIAS EM ESPANHOL 

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista 
(reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno almoço. 3 
almoços e 1 jantar (bebidas não 
incluídas). Seguro de viagem.
Tailândia: Visitas com guias locais 
em espanhol, exclusivo para 
clientes Catai. Transfers exclusivos 
para clientes
Catai, com assistência em espanhol 
(conforme disponibilidade) em 
Bangkok e Phuket e com assistência 
em inglês em Krabi e Koh Samui. 
Phi Phi: transferes regulares com 
motorista (sem guia) para o porto 
de Phuket e continuação de barco 
para Phi Phi.
Vietname: Visitas e circuito com 
guia local em espanhol exclusivo 
para clientes Catai. A noite na Baía 
de Halong é feita sem guia a bordo. 
Transferes em inglês ou espanhol 
(conforme disponibilidade).

Importante saber
Preço desde baseado em voos na 
Turkish Airlines, classe P / V para 
viagens de 4 de maio a 29 de junho, 
no hotel Patong Merlin/4★ em 
Phuket em quartos Superior Garden. 
Taxas aéreas incluídas. TK: € 475.
Visitas e transferess podem ser 
partilhados com mais clientes Catai a 
viajar nas mesmas datas.
Os nomes dos hotéis em Chiang Rai 
e Chiang Mai serão informados no 
momento da confirmação da viagem
Dispomos de uma ampla seleção 
de hotéis 4★ e 5★ em Bangkok e 
nas diferentes praias da Tailândia 
e Bali. Consulte a TravelPricer em 
www.catai.pt. Os hotéis de praia de 
categoria 4★ são simples.

Partidas
Terças-feiras (1 jun -19 out).
Notas de partida: 
Turkish Airlines: Lisboa/Porto.

Hotéis
Hanói. 2 noites Melia/5H

Bahía Halong. 1 noite Indochina Sails
Bangkok.  4 noites Novotel Bangkok Silom Road/4H -  

Mandarín Bangkok/4H

Chiang Rai . 1 noite Le Meridien/5H - The Riverie by Katathani/5H

Chiang Mai.  2 noites Le Meridien/5H- Ratilanna/5H

Praia.  3 noites Segundo praia  o hotel escolhido.

Hotéis previstos ou de categoria similar

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 
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Dia 1 Portugal/Bali
Partida em voo com destino a Bali, 
pela rota escolhida. Noite a bordo.

Dia 2 Bali/Ubud
Chegada a Bali e transfer ao interior 
da ilha. Chegada a Ubud, centro 
espiritual e cultural da ilha rodeado 
de espetaculares terraças de arroz. 

Dia 3 Ubud
Pequeno-almoço. Saída para 
Batuan para visitar uma casa 
tradicional balinesa, seguimos 

para Sebatu para ver o Templo da 
Nascente Sagrada. Finalizaremos 
com um passeio por uma plantação 
de café onde poderemos ver o seu 
processo. Regresso ao hotel. 

Dia 4 Ubud/Bedugul
Pequeno-almoço. Saída para Tanah 
Lot, templo localizado num grande 
rochedo sobre o mar, e visita ao 
templo de Taman Ayun rodeado 
de jardins e lagos. Realizaremos 
uma pequena caminhada pela 

povoação de Jatiluwih para ver os 
bonitos arrozais. Mais tarde, visita 
ao templo de Ulun Datu, sobre as 
águas do lago Bratan. Chegada a 
Bedugul.

Dia 5 Bedugul/Candidasa
Pequeno-almoço. Saída para ver a 
aldeia de Penelokan de Kintamani 
para contemplar as vistas do monte 
Batur e do seu lago. De seguida, 
visita ao templo Mãe de Besakih, 
o maior e mais sagrado de todos 

os templos Balineses. Chegada ao 
hotel em Candidasa.  

Dia 6 Candidasa/Praia de Bali
Meia pensão. Saída para ver a 
aldeia de Tenganan e o Palácio 
da Justiça de Klungkung, ponto 
de reunião dos antigos reis de 
Bali. Chegada ao hotel na praia. 
Jantar à base de peixe, na praia de 
Jimbaran.

Dias 7 a 10 Bali
Pequeno-almoço. Dias livres para 

realizar algum desporto náutico, 
contemplar o pôr-do-sol, desfrutar 
da arte, cultura e gastronomia ou 
simplesmente descansar nas praias.

Dia 11 Bali/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo 
de regresso a Portugal. Noite a 
bordo.

Dia 12 Portugal
Chegada.

Bali Essencial
INDONÉSIA BALI · UBUD · BEDUGUL · CANDIDASA 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI COM GUIA EM ESPANHOL · PREÇO ESTRELA

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista 
(reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. 
1 jantar (bebidas não incluídas). 
Transfers e visitas em circuito com 
guia em espanhol, exclusivo para 
clientes da Catai. Seguro de viagem. 

Partidas
Terças e domingos (1 jun-19 out).
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa.

Hotéis
Cat. B Cat. A

Ubud. 2 noites Ubud Village Monkey Forest/4H Kamandalu/5H - Visesa/5H

Bedugul. 1 noite Angsana Saranam Wellbeing Resort/4H   Angsana Saranam Wellbeing Resort/4H  
Candidasa. 1 noite Ramayana Candidasa/3H Alila Manggis/4H - The Candi Beach/4H

Praia de Bali. 5 noites Sol Benoa/4★ Melia Bali/5★

Hotéis previstos ou de categoria similar.

DESDE

€1.685
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

12 DIAS

Importante saber
Preço desde baseado em voos da 
Turkish Airlines, classe V, para viajar 
de 1 de maio a 14 de junho, na 
categoria B, no hotel Sol Benoa/ 4★ 
em quarto SOl (oferta aplicada com 
60 dias de antecedência). 
Taxas aéreas incluídas. TK: € 415. 
Visitas e transfers partilhado 
com mais clientes da Catai, que 
viajem nas mesmas datas. Entre 
1 de julho a 30 de setembro o 

transfer de chegada será realizado 
com motorista e assistência em 
espanhol e o saída com motorista 
(sem guia).
Dispomos de uma ampla seleção 
de hotéis 4★ e 5★ em praia da  
Bali. Consulte a TravelPricer em 
www.catai.pt. Os hotéis de praia de 
categoria 4★ são simples.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 6 pessoas em quarto duplo.
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Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt
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https://www.catai.pt/viajes/dez-promo%C3%A7oe-bali-essencial.html/12202/travelpricer


Dia 1 Portugal/Bali
Partida em voo com destino Bali, 
pela rota escolhida. Noite a bordo.

Dia 2 Bali/Ubud
Chegada a Bali e transfer para Ubud, 
centro cultural e espiritual da ilha. 
Alojamento.

Dia 3 Ubud
Meia pensão. Saída para os arrozais 
de Tegalalang, onde poderemos 
passear e desfrutar das belas vistas 
das plantações e realizar um passeio 
de baloiço para “voar” sobre os 
arrozais. De seguida, dirigimo-nos ao 
Templo de Goa Gajah e às cataratas 
de Katulampo. Almoço num 
restaurante.

Dia 4 Ubud/Nusa Penida
Pequeno-almoço. Transfer ao 
sul da ilha e partida em ferry para 
Nusa Penida, situada a sueste de 
Bali. Chegada e transfer ao hotel 
para deixar as malas e realizar uma 
visita panorâmica da ilha de carro; 
Kelingking Beach, Broken Beach e 
Angel Billabong.

Dia 5 Nusa Penida
Meia pensão. Dedicaremos a 
manhã a desfrutar da praia e realizar 
snorkeling em Manta Bay, Gamat Bay 
e Crystal Bay. Almoço piquenique.

Dia 6 Nusa Penida/Gili Trawangan
Pequeno-almoço. Transfer ao 
porto para partir em ferry para Gili 
Trawangan, passando pelo porto de 
Padang Bay, onde realizaremos uma 
breve paragem. Chegada e transfer 
ao hotel de Gili em transporte local 
“cidomo”.

Dias 7 e 8 Gili Trawangan
Pequeno-almoço. Dias livres para 
desfrutar desta bela ilha.

Dia 9 Gili Trawangan/Bali
Pequeno-almoço. Transfer em 
cidomo ao porto e partida em ferry 
para Bali. À chegada, transfer ao 
hotel.

Dia 10 Bali
Meia pensão. Manhã livre. Pela 
tarde, visitaremos o monumento 
mais alto da ilha, Garuda Wisnu 
Kencana e o Templo de Uluwatu, 
onde poderemos desfrutar das 
danças Kecak, ao passo que 
admiramos o pôr-do-sol. Jantar à 
base de peixe na praia de Jimbaran.

Dia 11 Bali
Pequeno-almoço. Dia livre.

Dia 12 Bali/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo 
de regresso a Portugal. Noite a 
bordo.

Dia 13 Portugal
Chegada.

Dia 1 Portugal/Bali
Partida em voo com destino Bali, 
pela rota escolhida. Noite a bordo.

Dia 2 Bali/Ubud
Chegada a Bali e transfer para o 
interior da ilha. Chegada a Ubud.

Dia 3 Ubud
Pequeno-almoço. Dia livre.

Dia 4 Ubud/Sidemen
Meia pensão. Pela manhã, saída 
para os arrozais de Tegalalang, 
um dos mais conhecidos da ilha 
e também o mais bonito, onde 
poderemos passear e desfrutar das 
belas vistas das plantações e como 
não, subir num baloiço para voar 
sobre os arrozais. A continuação, 

dirigimo-nos ao Templo de Goa 
Gajah e às cataratas de Katulampo. 
Almoço num restaurante. 
Continuação para Sidemen.

Dia 5 Sidemen
Pequeno-almoço. Dia livre para 
desfrutar da zona.

Dia 6 Sidemen/Nusa Penida
Pequeno-almoço. Transfer ao 
sul da ilha com o nosso chofer e 
partida em ferry para Nusa Penida. 
Chegada e transfer ao hotel para 
deixar as malas e realizar uma visita 
panorâmica da ilha; Kelingking 
Beach, Broken Beach e Angel 
Billabong.

Dia 7 Nusa Penida
Meia pensão. Dedicaremos a 
manhã a desfrutar da água e 
realizar snorkeling em Manta Bay, 
Gamat Bay e Crystal Bay. Almoço 
piquenique.

Dia 8 Nusa Penida
Pequeno-almoço. Dia livre para 
conhecer em liberdade este paraíso, 
com as suas falésias e miradouros 
ou mergulhar por estas águas e ver 
a fauna marinha.

Dia 9 Nusa Penida/Bali
Pequeno-almoço. Partida em ferry 
para Bali.

Dia 10 Bali
Meia pensão. Manhã livre. Pela 

tarde, visitaremos o centro de 
reabilitação de tartarugas marinhas 
de Serangan, o monumento mais 
alto da ilha, Garuda Wisnu Kencana 
e o Templo de Uluwatu, onde 
poderemos desfrutar das danças 
Kecak, ao passo que admiramos o 
pôr-do-sol. Jantar à base de peixe 
na praia de Jimbaran.

Dia 11 Bali
Pequeno-almoço. Dia livre.

Dia 12 Bali/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo 
de regresso a Portugal. Noite a 
bordo.

Dia 13 Portugal
Chegada.

Bali Arrozais e Ilhas
INDONÉSIA UBUD · NUSA PENIDA · GILI TRAWANGAN · BALI  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI  COM GUIA EM ESPANHOL  I

Bali Místico
INDONÉSIA UBUD · SIDEMEN · NUSA PENIDA · BALI
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI COM GUIA EM ESPANHOL   I

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista 
(reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. 2 
almoços e 1 jantar (bebidas não 
incluídas). Transfers exclusivos em 
Ubud e Bali com chofer. Visitas em 
Ubud, Bali e Sidemen com guia em 
espanhol, exclusivo para clientes da 
Catai. Em Nusa Penida e Gili serão 
com motorista em inglês, em Gili 
em cidomo (transporte local puxado 
por cavalos). Em Nusa Penida, 
equipamento para snorkeling. 
Seguro de viagem.

Partidas
Bali, Arrozais e Ilhas
Segundas-feiras (7 jun-18 out)
Bali Místico
Terças-feiras (1 jun-19 out)
Notas de partida.
Turkish Airlines: Lisboa.

Hotéis
BALI, ARROZAIS E ILHAS

Cat. B Cat. A
Ubud. 2 noites Rama Phala/4H Visesa/5H

Nusa Penida. 2 noites Arsa Santhi/3HSup. Semabu/4HSup. 
Gili. 3 noites Aston Sunset/4H Villa Ombak/4H

Praia de Bali. 3 noites Sol Benoa/4H Melia Bali/5H

BALI MÍSTICO 
Ubud. 2 noites Rama Phala/4H Wapa Di Ume/4HSup. 
Sidemen. 2 noite Subak Tabola/4H Wapa Di Ume/4HSup.
Nusa Penida. 3 noites Arsa Santhi/3HSup. Semabu/4HSup. 
Praia de Bali. 3 noites Sol Benoa/4H Melia Bali/5H

Hotéis previstos ou de categoria similar.
Importante saber
Preço desde baseado em voos na 
Turkish Airlines, classe V, para viajar 
de 3 de maio a 14 de junho, na 
categoria B, no hotel Sol Benoa/4★ 
em quarto Sol (oferta aplicada com 
60 dias de antecedência). 
Taxas aéreas incluídas. TK: € 415. 
Visitas e transfers partilhado com 
mais clientes da Catai, que viajem 
nas mesmas datas. Entre 1 de 

julho a 30 de setembro o transfer 
de chegada será realizado com 
motorista e assistência em espanhol 
e o saída com motorista (sem guia)..
Dispomos de uma ampla seleção 
de hotéis 4★ e 5★ em praia da  
Bali. Consulte a TravelPricer em 
www.catai.pt. Os hotéis de praia de 
categoria 4★ são simples.

Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve todas estas viagens 
no Catai TravelPricer. Disponível em www.catai.pt 

Bali Arrozales e Islas Bali Místico

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 
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DESDE

€1.975
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

13 DIAS

DESDE

€2.100
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

13 DIAS

https://www.catai.pt/viajes/bali-arrozais-ilhas.html/14939/travelpricer
https://www.catai.pt/viajes/bali-mistico-pt.html/14940/travelpricer


Dia 1 Portugal/Manila
Partida em voo com destino a 
Manila, pela rota escolhida. Noite 
a bordo.

Dia 2 Manila                       
Chegada a Manila. Resto do dia 
livre para passear pelas ruas de 
Manila, e deixar-se levar pelos seus 
contrastes e mistura de tradições. 
Alojamento.

Dia 3 Manila                       
Pequeno-almoço. Visita da cidade. 
O percurso começa no distrito 
financeiro de Makati, um dos locais 
mais atraentes da cidade. Em 
seguida, entraremos na história do 
país visitando o Fort Bonifacio e 
o cemitério americano. Seguimos 
para o Parque Rizal, que recebe 
o seu nome em homenagem ao 
herói nacional, o Dr. José Rizal. 
Depois de uma breve paragem 
no seu monumento dirigimo-nos 
à histórica cidade amuralhada 
de Intramuros, que mostra a 
essência atual da cidade; uma 
combinação do antigo com o 
moderno. Seguimos para Fort 

Santiago, este forte de pedra, 
guarda a entrada da cidade desde 
a baía de Manila e foi testemunha 
dos momentos mais importantes 
na história das Filipinas. Seguimos 
para Quiapo, o distrito central 
de Manila, conhecido como o 
coração da cidade, graças aos 
seus mercados e bazares. A visita 
termina no cemitério chinês, onde 
encontrará uma fusão de religiões e 
mausoléus. 

Dia 4 Manila/Cebu                          
Pequeno-almoço. Partida em voo 
para Cebu. Resto do dia livre para 
descobrir esta cidade referência 
nas Filipinas. Atualmente Cebu, é 
conhecida como “a Cidade Rainha 
do Sul”, é o centro económico e 
turístico do sul do país. O melhor 
é percorrer as suas ruas e entrar na 
sua forma de vida, para conhecer de 
perto os segredos que esconde.

Dia 5 Cebu                                         
Pequeno-almoço. A fama de Cebu 
como um dos principais destinos 
turísticos deve-se ao seu clima e à 
sua acessibilidade durante todo o 

ano. O percurso pela cidade começa 
com uma visita ao majestoso 
templo taoista, construído em 
1872, e em cujo interior se pode 
observar uma réplica da Muralha da 
China. Passaremos pelo Capitólio 
Provincial e o Mercado de Carvão, o 
maior e mais antigo da cidade, onde 
se reúnem os agricultores de Cebu. 
Visita à Basílica Minore do Santo 
Menino, a Igreja Sagrada da cidade, 
que alberga a venerada estátua do 
Menino Jesus que data da época de 
Magalhães e muito perto da Basílica 
teremos a oportunidade de ver a 
Cruz de Magalhães, o lugar onde 
se instaurou o cristianismo pela 
primeira vez em Cebu. Seguiremos 
para o Forte São Pedro, o primeiro 
bastião militar no país. A última 
paragem será a Casa Gorordo, lar 
do primeiro bispo filipino Juan 
Gorordo. Atualmente acolhe um 
museu repleto de antigas relíquias 
que o ajudarão a imaginar como se 
vivia no século XIX.

Dia 6 Cebu/Bohol                                           
Pequeno-almoço. Saída para o 

cais para embarcar no ferry para 
a paradisíaca Ilha de Bohol. Esta 
ilha, é junto com outras ilhas, 
uma joia por descobrir, tanto pela 
sua natureza como pelas suas 
espetaculares praias. Resto do dia 
livre.

Dia 7 Bohol                         
Meia pensão. Hoje realizaremos 
uma excursão de dia completo à 
bela planície de Bohol. A primeira 
paragem será na Fundação Tarsier, 
na cidade de Corella, que serve 
como refúgio aos primatas mais 
pequenos do mundo, o Tarsius. 
Aqui teremos a oportunidade 
de observar estes diminutos e 
inusuais animais no seu habitat 
natural. Em seguida dirigimo-nos a 
Baclayon, onde realizaremos uma 
breve paragem no Blood Compact 
Site, uma escultura comemorativa 
que simboliza a amizade histórica 
entre espanhóis e filipinos. Visita 
à centenária igreja Baclayon, que 
abriga uma importante coleção de 
arte religiosa. Através da floresta 
artificial de Bilar, chegaremos às 

espetaculares Chocolate Hills, 
a maravilha geológica do país. 
Paragem para admirar esta inusual 
paisagem composta por mais de 
1.260 colinas. À distância estas 
colinas parecem enormes gotas 
de caramelo e recebem o nome 
de “chocolate” já que mudam de 
cor segundo a estação, no verão 
é de cor castanha. Acabaremos 
o percurso na cidade de Loboc 
com um cruzeiro pelo rio Loay. 
Almoço servido a bordo, enquanto 
desfrutamos das vistas dos 
manguezais e plantações de palma.

Dias 8 Bohol
Meia pensão. Hoje realizaremos 
uma excursão à ilha de Pamellacan 
para desfrutar das suas águas e da 
sua beleza. Almoço. 

Dia 9 Bohol/Manila/Portugal      
Pequeno-almoço. Partida em voo 
de regresso a Portugal, via Manila. 
Noite a bordo.

Dia 10 Portugal
Chegada.

Essência das Filipinas
FILIPINAS MANILA · CEBU · BOHOL 
CIRCUITO REGULAR COM GUIAS EM ESPANHOL

Nossos serviços
Voo de linha regular classe turista 
(reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. 2 
almoços (bebidas não incluídas). 
Circuito regular (partilhados 
com mais clientes) com guia em 
espanhol. Assistência à chegada em 
cada cidade com guia em espanhol, 
exceto os transfers que serão com 
motorista em inglês. A excursão 
no 8º dia realiza-se com guia em 
inglês. Seguro de viagem.

Importante saber
Preço desde baseado em voos na 
Turkish Airlines, clase P, para viajar 
de 3 de maio a 14 de junho, em 
hotéis categoria B. 
Taxas aéreas incluídas. TK: € 445.
Não existe uma classificação 
oficial dos hotéis nas Filipinas. A 
classificação atribuída é meramente 
indicativa e corresponde às normas 
do país.

Partidas
Segundas-feiras (7 jun-19 out).
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa. 

Hotéis
 Cat. B Cat. A

Manila. 2 noites The Picasso Boutique/4H The Dusit Thani/5H

Cebú. 2 noites Costabella Tropical 
Beach/4H

Crimson Resort & 
Spa/4HSup.

Bohol. 3 noites The Bellevue Resort/4H Amorita 
Resort/4HSup.

Hotéis previstos ou de categoria similar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es
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DESDE

€2.553
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

10 DIAS

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 6 pessoas em quarto duplo.

https://www.catai.pt/viajes/Essencia-das-filipinas.html/14584/travelpricer


Dia 1 Portugal/Hanói
Partida em voo com destino a 
Hanói, pela rota escolhida. Noite 
a bordo.

Dia 2 Hanói
Chegada a Hanói, cidade que 
combina a elegância dos edifícios 
da época francesa com as ruelas 
da parte antiga. Tarde livre. 
Alojamento.

Dia 4 Hanói
Pequeno-almoço. Visita do exterior 
do Mausoléu de Ho Chi Minh, a 
Casa de Ho Chi Minh, em madeira 
de teca, seguido do Pagode 
Tran Quoc. Visita do museo de 
etnologia e Van Mien, "o Templo da 
Literatura". Pela tarde passeio em 
"triciclo" pelo antigo Hanói.

Dia 4 Hanói/Baía de Halong      
Pensão completa. Saída por 
estrada atravessando terras de 
arrozais, para chegar a Hong Gai, 
uma aldeia na baía de Halong, 
um dos lugares mais belos do 
Vietname. Embarcaremos para 
realizar um cruzeiro de dia completo 
pela baía, numa paisagem de uma 
beleza serena. Veremos juncos e 
sampanas atravessando as águas 

de cor esmeralda. Almoço e jantar 
a bordo.

Dia 5 Baía de Halong/Hanói/
Hoian
Meia pensão. Terminamos o 
cruzeiro. Regresso por estrada para 
Hanói. Partida em voo para Danang. 
Chegada e continuação por estrada 
para Hoian. Jantar no hotel.

Dia 6 Hoian
Meia pensão. Percorreremos Hoian 
a pé, para ver as antigas casas e 
a sua famosa ponte japonesa de 
madeira. Terminaremos com um 
passeio em barco pelo rio Thu Bon, 
onde visitaremos algumas aldeias 
da zona. Almoço num restaurante. 
Tarde livre.

Dia 7 Hoian/Hué
Meia pensão. Saída por estrada 
para Hué, uma das cidades mais 
belas do Vietname. Foi a capital do 
país de 1802 a 1945 e converteu-se 
no maior centro cultural, religioso 
e educativo da região. Visita da 
cidade de Hué, veremos a antiga 
cidade Imperial, o túmulo do 
imperador Tu Duc, daremos um 
passeio em barco pelo Rio Perfume 
(Song Huong), para visitar o Pagode 

de Thien Mu (da Dama Celeste) e 
o mercado Dong Ba. Almoço num 
restaurante.

Dia 8 Hué/Ho Chi Minh
Pequeno-almoço. Partida em voo 
para Ho Chi Minh, antiga Saigão. 
Visita panorâmica da cidade: 
veremos Cho Lon (o bairro chinês), 
com o pagode Thien Hau e veremos 
o pagode Ngoc Hoang. Tempo 
livre para descobrir no centro da 
cidade, a Catedral de Notre Dame, 
os Correios, a rua Dong Khoi ou o 
mercado de Ben Thanh.

Dia 9 Ho Chi Minh/Delta do 
Mekong/Ho Chi Minh
Meia pensão. Excursão de dia 
completo à província de Bentre 
no Delta do Mekong, um lugar 
famoso pela sua grande variedade 
de marisco fresco e frutas, sendo 
considerada "a terra do coco". 
Visita à aldeia em "xe loi" (triciclo 
tradicional). Passeio em sampana 
pelo rio para desfrutar da vida 
local, veremos uma casa local e 
desfrutaremos de algumas frutas. 
Almoço numa casa local. Seguimos 
pelo rio Mekong até a uma fábrica de 
coco e um forno de tijolos. Regresso 
por estrada para Ho Chi Minh.

Dia 10 Ho Chi Minh/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo 
de regresso a Portugal. Noite a 
bordo. 

(Com algumas companhias aéreas, 
o voo é diurno e chega a Portugal 
nesse mesmo dia).

Dia 11 Portugal
Chegada.

Vietname 
VIETNAME HANÓI · BAHÍA DE HALONG · HOIAN · HUE · HO CHI MINH
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI COM GUIAS EM ESPANHOL · PRE-EXTENSÃO SAPA · PREÇO ESTRELA

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista 
(reserva em classes especiais). 
Alojamento e pequeno almoço. 4
almoços e 2 jantares (bebidas não 
incluídas). Transfers exclusivos 
em inglês ou espanhol (conforme 
disponibilidade). Visitas com 
guias em espanhol, exclusivo para 
clientes Catai (exceto a noite na Baía 
de Halong em barco, que é feito 
sem guia a bordo, com a tripulação 
do navio em inglês). Seguro de 
viagem.
Pre-Ext. Sapa: 2 noites em regime 
de alojamento e pequeno-almoço. 
2 almoços (bebidas não incluídas). 
Transferes e visitas exclusivas 
para clientes Catai com guia local 
em espanhol. Minibus regular 
(partilhado com mais clientes) de 
Sapa para Hanói.

Importante saber
Preço desde baseado em voos na 
Vietnam Airlines, classe E, para viajar 
de 4 de maio a 21 de setembro, em 
hotéis da categoria B. 
Taxas aéreas incluídas. VN: € 340.
As visitas e os transferes são 
partilhados com mais clientes Catai a 
viajar nas mesmas datas.
Pré-extensão da Sapa: O comboio 
local para a Sapa é simples, com 
cabines quádruplas partilhadas de 
4 camas e casa de banho partilhado 
em cada vagão, sem serviço de 
limpeza durante o viagem. O ar 
condicionado é centralizado e não 
é regulável. O comboio não possui 
tem vagão-restaurante, mas oferece 
serviço de refeições leves e bebidas. 
Sup. Cabine quádrupla privada 
para duas pessoas (p./pers): € 55.
 

Partidas
Terças-feiras (8 jun-7 dez).
Pre-extensão Sapa: Domingos  
(6 jun-5 dez).
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa/Porto. 

Hotéis
Cat. B Cat. A

Hanói. 2 noites La Casa/4H Melia/5★ 
Baía de Halong. 
1 noite

Indochina Sails Indochina Sails

Hoian. 2 noites Hoian Little Beach/4H Palm Garden/5H

Hue. 1 noite Eldora/4H Pilgrimage/5H

Ho Chi Minh. 
2 noites

Grand/4H Sofitel Plaza/5H

Hotéis previstos ou de categoria similar.

Vietname com Sapa 
13 dias desde € 2.160 (Taxas e combustível incluídos)  
Preço desde baseado em voos Turkish Airlines, clase P/V, para viajar 
entre 2 de maio a 19 de setembro, em hotéis de categoria B. 
Taxas aéreas incluídas. VN: € 340.

Dia 1 Portugal/Hanói
Partida em voo pela rota escolhida. 
Noite a bordo.

Dia 2 Hanói/Lao Cai                 
Chegada a Hanói. Day use a partir 
das 13h00 no hotel local (Cosiana 
ou similar), até à hora do transfer 
à estação de comboio. Partida em 
comboio noturno para Lao Cai. 
Noite em comboio. Comboio local 
Cat. A/B: Sapaly ou Fanxipan 
(cabina quádrupla compartida).

Dia 3 Lao Cai/Sapa
Meia pensão. Chegada pela 
manhã a Lao Cai. Pequeno-
almoço.  Visita do mercado de Coc 
Ly, um mercado colorido onde vão 
as tribos e comerciantes próximos 

a vender as suas mercadorias 
locais. Almoço num restaurante. 
Regresso a Sapa.
H. Cat B: Pistachio/4★
H. Cat A: Silk Path/5★

Dia 4 Sapa/Hanói
Meia pensão. Visita do vale Muong 
Hoy, onde vivem as tribos Hmong 
Negro e Giay. Faremos um ligeiro 
trekking pelos campos de arroz, 
desde Lao Chai até Ta Van, onde 
veremos uma escola local. Almoço. 
Saída por estrada de regresso a 
Hanói (aprox. 5 h 30
min) 

Incorporação no tour Vietname, 
2º dia de viagem.
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A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 
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Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

DESDE

€1.850
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

11 DIAS

https://www.catai.pt/viajes/vietname.html/11242/travelpricer
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Dia 1 Portugal/Hanói
Partida em voo com destino a 
Hanói, pela rota escolhida. Noite 
a bordo.

Dia 2 Hanói
Chegada a Hanói. Transfer ao hotel. 
Tempo livre. Alojamento.

Dia 3 Hanói
Meia pensão. Visita de Hanói: 
passamos pelo mausoléu de Ho Chi 
Minh (visita exterior), a casa de Ho 
Chi Minh sobre palafitas, o Palácio 
do Governador (visita exterior), o 
Pagode do pilar único e Tran Quoc. 
Almoço em restaurante. Visita da 
prisão-musei Hoa Lo. Continuamos 
até ao Templo da Literaruta, a 
primeira universidade do país, 
fundada em 1070 e aos lagos Hoan 
Kiem e o lado da Espada Restituida. 
De seguida, passeio em triciclo 
através do bairro antigo de Hanoi. 
Alojamento.  

Dia 4 Hanói/Baía de Halong        
Pensão completa. Partida por 
estrada à Baía de Halong. Chegada 
a Halong e embarque a bordo de 
uma embarcação tradicional de 
madeira "junco". Almoço a bordo. 
Após o almoço, continuaremos a 
navegar e descobrir as inúmeras 
ilhas da baía. Jantar e alojamento 
a bordo.

Dia 5 Baía de Halong/Hanói/
Danang/Hoian
Pequeno-almoço. Os 
madrugadores poderão participar 
na demostração de Taichi na ponte 
superior. Depois será servido o 
pequeno-almoço ligeiro e mais 
tarde, um esplêndido brunch. 
Desembarcaremos e iniciaremos o 
caminho de regresso ao aeroporto 
de Hanói para partir em voo para 
Danang. À chegada a Danang, 
transfer direto até Hoian (aprox. 
30 min).

Dia 6 Hoian
Meia pensão. Visita da cidade 
de Hoi An. Passeio pelo centro 
da cidade antiga para visitar as 
tradicionais casas dos comerciantes, 
a Ponte japonesa, com mais de 
400 anos de antiguidade, o templo 
chinês Phuc Kien, uma casa antiga 
de arquitetura tradicional e o 
Museu de História da cidade "Sa 
Huynh". Almoço num restaurante. 
Tarde livre.

Dia 7 Hoian/Hué
Meia pensão. Saída por estrada 
para Hué, através do passo de 
Hai Van "oceano de nuvens" 
e a pitoresca praia de Lang 
Co onde realizaremos uma 
paragem para tirar fotografias. 
Pelo camino, visitamos o museu 

Cham. À chegada, almoço num 
restaurante. Pela tarde, vistamos o 
mausoléu do imperador Minh Mang 
e do imperador KhaiDinh.

Dia 8 Hué/Ho Chi Minh
Meia pensão. Passeio em barco 
pelo romântico Rio Perfume e visita 
do pagode Thien Mu. Continuamos 
com a visita da Cidadela Imperial 
e o seu Museu Real. Almoço num 
restaurante. Partida em voo a Ho 
Chi Minh.

Dia 9 Ho Chi Minh/Delta do 
Mekong/Ho Chi Minh
Meia pensão. Saída para o 
espetacular Delta do Mekong, 
a umas duas horas por estrada 
de Ho Chi Minh. Uma vez em 
Ben Tre, apanharemos um barco 
que nos levará até ao coração do 
Delta. Voltaremos à margem para 
realizar um passeio com um carro 
"Xe Loi", o tipo de veículo típico 
na zona, depois apanharemos 
uma embarcação a remo, 
através dos canais. Almoço num 
restaurante. Regresso a Ho Chi 
Minh. Continuamos com a visita 
panorâmica da cidade. Paragem e 
visita do Palácio da Reunificação 
(exterior), a catedral de Notre Dame 
e o antigo Edifício Central dos 
Correios.

Dia 10 Ho Chi Minh/Portugal
Pequeno-almoço. Manhã livre, 
possibilidade de realizar uma 
excursão opcional aos túneis de 
Cuchi. Partida em voo de regresso 
a Portugal. Noite a bordo. (Em 
algumas companhias aéreas, o 
voo é diurno e chega a Portugal no 
mesmo dia).

Dia 11 Portugal
Chegada.

Vietname Clássico
VIETNAM HANÓI · BAÍA DE HALONG · HOIAN · HUE · HO CHI MINH
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI COM GUIAS EM ESPANHOL · EXTENSÃO CAMBOJA · PREÇO ESTRELA I

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista 
(reserva em classes especiais). 
Alojamento e pequeno almoço. 6 
almoços e 1 jantar (bebidas não 
incluídas). Visitas com guias em 
espanhol exclusivamente para 
Clientes Catai (exceto a noite na 
Baía de Halong de barco, sem guia 
a bordo, com a tripulação do navio 
em inglês). Transfers exclusivos 
Catai, em Inglês ou espanhol 
(conforme disponibilidade). Seguro 
de viagem. 

Extensión Camboya: 3 noites 
en régimen de alojamiento y 
desayuno. 2  almuerzos (bebidas 
no incluidas) Visitas con guía en 
castellano exclusivo para clientes 
de Catai. Traslados exclusivos 
Catai en inglés o castellano (según 
disponibilidad).

Importante saber
Preço desde baseado em voos na 
Vietnam Airlines, classe E, para 
viajar de 1 de maio a 28 de agosto, 
em hotéis da categoria B. 
Taxas aéreas incluídas. VN: €  340. 
As visitas e os transferes são 
partilhados com mais clientes Catai 
que viajam nas mesmas datas.

Partidas
Sábados (5 jun-11 dez).
Notas de partida:
Vietnam Airlines: Lisboa/Porto. 

Hotéis
Cat. B Cat. A

Hanói. 2 noites Mercure La Gare/4H Peridot Grand/5H

Baía de Halong. 
1 noite

Indochina Sails Indochina Sails 

Hoian. 2 noites Belle Maison 
Hadana/4H

Allegro/4★Sup.

Hue. 1 noite Emm Hue/4H Pilgrimage/5H

Ho Chi Minh. 2 noites Central Palace/4H Pullman Saigon/5H

 Hotéis previstos o de categorñia similar.

Vietnam Clásico con Camboya
14 días desde 2.250 € (Taxas e combustível incluídos)  
Preço desde baseado em voos Vietnam Airlines, classe E para viagens 
de 1 de maio a 3 de julho, em hotéis de categoria B. 
Taxas aéreas incluídas: VN: € 360.

Dia 10 Ho Chi Minh/Siem Reap
Pequeno-almoço. Partida em 
voo para Siem Reap. Chegada e 
transfere para o hotel. 
H. Cat B: Tara Angkor /4★
H. Cat A: Meridien /5★

Dia 11 Siem Reap (Angkor)
Meia pensão. Começamos com a 
visita de Angkor Thom. Saída em 
Tuk-Tuk (um tipo de mota-carro) 
para visitar o templo Bayon, 
Baphuon, Phimean Akhas e os 
terraços do rei leproso e dos dos 
elefantes. Continuaremos com o Ta 
Prohm. Almoço num restaurante. 
Visita dos templos Bantey Srei, 
Bantey Samre e dos templos 

Roulos: Preah Ko, Bakong e Lolei. 

Dia 12 Siem Reap 
Meia pensão. Passeio de barco 
no Lago Tonle Sap. Durante o 
caminho de volta, paragem no 
projeto de artesãos D’Angkor. 
Almoço em restaurante. Visita 
aos Templos de Angkor Wat para 
contemplar o pôr do sol.

Dia 13 Siem Reap/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em 
voo de regresso a Portugal. Noite 
a bordo.

Dia 14 Portugal
Chegada.
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Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 6 pessoas em quarto duplo.

DESDE

€1.830
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INCLUÍDOS
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https://www.catai.pt/viajes/vietname-classico.html/11985/travelpricer


Nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista 
(reserva em classes especiais). 
Alojamento e pequeno almoço. 6 
almoços e 2 jantares (bebidas não 
incluídas). 
Vietname e Camboja. Visitas com 
guias em espanhol exclusivamente 
para Clientes Catai (exceto a 
noite na Baía de Halong de 
barco, sem guia a bordo, com a 
tripulação do navio em inglês). 
Transfers exclusivos Catai, em 
Inglês ou espanhol (conforme 
disponibilidade). Seguro de viagem. 

Pre-Extensão  Sapa: 2 noites em 
regime de alojamento e pequeno-
almoço. 2 almoços (bebidas não 
incluídas). Visitas exclusivas para 
clientes Catai com guia local 
em espanhol. Minibus regular 
(partilhado com mais clientes) de 
Sapa para Hanói.
Pre-Extensão Laos: 2 noites em 
regime de alojamento e pequeno-
almoço. 1 almoço (bebidas não 
incluídas). Visitas exclusivas para 
clientes Catai com guia local em 
espanhol. Transferes exclusivos 
para clientes Catai em inglês 
ou espanhol (dependendo da 
disponibilidade). 

Importante saber
Preço desde baseado em voos na 
Vietnam Airlines, classe E, para 
viagens de 4 de maio a 6 de julho, 
em hotéis da categoria B. 
Taxas aéreas incluídas. VN: € 360.
As visitas e os transferes são 
partilhados com mais clientes Catai 
que viajam nas mesmas datas.

Pré-extensão da Sapa: O comboio 
local para a Sapa é simples, com 
cabines quádruplas partilhadas de 
4 camas e casa de banho partilhado 
em cada vagão, sem serviço de 
limpeza durante o viagem. O ar 
condicionado é centralizado e não 
é regulável. O comboio não possui 
tem vagão-restaurante, mas oferece 
serviço de refeições leves e bebidas. 
Sup. Cabine quádrupla privada 
para duas pessoas (p./pers): € 55.

Partidas
Terças-feiras (1 jun-7 dez)
Pré-extensão Sapa: Domingos
 (6 jun-5 dez)
Pré-extensão Laos: 
Domingos (6 jun-5 dez)
Notas de salida:
Vietnam Airlines: Lisboa/Porto. 
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Dia 1 Portugal/Hanói 
Partida em voo com destino a 
Hanói, pela rota escolhida. Noite 
a bordo.

Dia 2 Hanói
Chegada a Hanói, cidade que 
combina a elegância dos edifícios 
de época francesa com as suas 
ruelas da parte antiga. Tarde livre. 
Alojamento.

Dia 3 Hanói
Pequeno-almoço. Visita do exterior 
do Mausoléu de Ho Chi Minh, a 
Casa de Ho Chi Minh, em madeira 
de teca, seguido do Pagode Tran 
Quoc. Continuamos com a visita do 
museu de etnologia e Van Mien, "o 
Templo da Literatura". Pela tarde, 
passeio em "triciclo" pelo antigo 
Hanói.

Dia 4 Hanói/Baía de Halong      
Pensão completa. Saída por 
estrada atravessando terras de 

arrozais, até chegar a Hong Gai, 
uma aldeia na baía de Halong, 
um dos lugares mais belos do 
Vietname. Embarcaremos para 
realizar um cruzeiro de dia completo 
pela baía, numa paisagem de uma 
beleza serena. Vemos juncos e 
sampanas atravessando as águas 
de cor esmeralda. Almoço e jantar 
a bordo.

Dia 5 Baía de Halong/Hanói/
Hoian
Meia pensão. Terminamos o 
cruzeiro. Regresso por estrada para 
Hanói. Partida em voo para Danang. 
Chegada e continuação por estrada 
para Hoian. Jantar no hotel.

Dia 6 Hoian
Meia pensão. Percorremos Hoian 
a pé, para ver as antigas casas e 
a sua famosa ponte japonesa de 
madeira. Terminaremos com um 
passeio em barco pelo rio Thu Bon, 
onde visitaremos algumas aldeias 

da zona. Almoço num restaurante. 
Tarde livre.

Dia 7 Hoian/Hué
Meia pensão. Saída por estrada 
para Hué, uma das cidades mais 
belas do Vietname. Foi a capital do 
país de 1802 a 1945 convertendo-
se no maior centro cultural, 
religioso e educativo da região. 
Visita da cidade de Hué, veremos 
a antiga cidade Imperial, o túmulo 
do imperador Tu Duc, daremos um 
passeio em barco pelo rio Perfume 
(Song Huong), para visitar o Pagode 
de Thien Mu (da Dama Celeste) e 
o mercado Dong Ba. Almoço num 
restaurante.

Dia 8 Hué/Ho Chi Minh
Pequeno-almoço. Partida em voo 
para Ho Chi Minh, antiga Saigão. 
Visita panorâmica da cidade: 
veremos Cho Lon (o bairro chinês), 
com o pagode Thien Hau e veremos 
o pagode Ngoc Hoang. Tempo 

livre para descobrir no centro da 
cidade, a Catedral de Notre Dame, 
os Correios, a rua Dong Khoi ou o 
mercado de Ben Thanh.

Dia 9 Ho Chi Minh/Delta do 
Mekong/Ho Chi Minh
Meia pensão. Excursão de dia 
completo à província de Bentre 
no Delta do Mekong, um lugar 
famoso pela sua grande variedade 
de mariscos fresco e frutas, sendo 
considerada "a terra do coco". 
Visitamos a aldeia em "xe loi" 
(triciclo tradicional). Passeio em 
sampana pelo rio para desfrutar 
da vida local, veremos uma casa 
local e desfrutaremos de algumas 
frutas. Almoço numa casa local. 
Seguimos pelo rio Mekong até a 
uma fábrica de coco e um forno de 
tijolos. Regresso por estrada para 
Ho Chi Minh.

Dia 10 Ho Chi Minh/Siem Reap
Pequeno-almoço. Manhã livre. 

Partida em voo para Siem Reap. 
Transfer ao hotel.

Dia 11 Siem Reap (Angkor)
Meia pensão. Veremos o Bayon, 
o terraço dos elefantes, o terraço 
do Rei Leproso, Phimean Akhas 
e o Taprohm. Almoço num 
restaurante. Pela tarde visita do 
templo principal, Angkor Wat, 
"templo da capital".

Dia 12 Siem Reap
Meia pensão. Pela manhã visita 
dos templos Banteay Srei e Banteay 
Samre. Almoço num restaurante. 
Pela tarde visita do Lago Tonle Sap.

Dia 13 Siem Reap/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo 
de regresso a Portugal.

Dia 14 Portugal
Chegada.

Vietname e Camboja 
VIETNAME · CAMBOJA HANÓI · BAÍA DE HALONG · HOIAN · HUE · HO CHI MINH · SIEM REAP
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI COM GUIA EM ESPANHOL· PRE-EXTENSÃO SAPA OU LAOS · PREÇO ESTRELA

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 
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Hotéis 
Cat. B Cat. A

Hanói. 2 noites La Casa/4H Melia/5★ 
Baía de Halong. 1 noite Indochina Sails Indochina Sails
Hoian. 2 noites Hoian Little Beach/4H Palm Garden/5H

Hue. 1 noite Eldora/4H Pilgrimage/5H

Ho Chi Minh. 2 noites Grand/4H Sofitel Plaza/5H

Siem Reap. 3 noites Lotus Blanc/4H Borei Angkor/5H

Hotéis previstos ou de categoria similar.
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Vietname e Camboja com Sapa
16 dias desde € 2.615 (Taxas e combustível incluídos)  
Preço desde baseado em voos na  Vietnam Airlines, classe E, para viajar 
de 2 de maio a 4 de julho, em hotéis da categoria B. 
Taxas aéreas incluídas. VN: 360 €.

Dia 1 Portugal/Hanói
Partida em voo pela rota escolhida. 
Noite a bordo.

Dia 2 Hanói/Lao Cai                 
Chegada a Hanói. Day use a partir 
das 13h00 no hotel local (Cosiana 
ou similar), até à hora do transfer 
à estação de comboio. Partida 
em comboio noturno para Lao 
Cai. Noite a bordo do comboio. 
Comboio local Cat. A/B: Sapaly 
ou Fanxipan (cabina dupla 
partilhada)

Dia 3 Lao Cai/Sapa
Meia pensão. Chegada pela 
manhã a Lao Cai. Pequeno-
almoço.  Visita do mercado de Coc 
Ly, um mercado colorido onde vão 
as tribos e comerciantes próximos 

a vender as suas mercadorias 
locais. Almoço num restaurante. 
Regresso a Sapa. 
H. Cat B: Pistachio/4★
H. Cat A: Silk Path/5★.

Dia 4 Sapa/Hanói
Meia pensão. Visita do vale 
Muong Hoy, onde vivem as tribos 
Hmong Negro e Giay. Faremos um 
ligeiro trekking pelos campos de 
arroz, desde Lao Chai até Ta Van, 
onde veremos uma escola local. 
Almoço. Saída por estrada de 
regresso a Hanói. 

Incorporação no circuito 
Vietname, no 2º dia da viagem.

Vietname e Camboja com Laos 
16 dias desde € 2.985 (Taxas e combustível incluídos)   
Preço desde baseado em voos na Vietnam Airlines , classe E, para viajar 
de 2 de maio a 4 de julho, em hotel de categoria B. 
Taxas aéreas incluídas. VN: € 390.

Dia 1 Portugal/Hanói
Partida em voo pela rota escolhida. 
Noite a bordo.

Dia 2 Hanói/Luang Prabang
Chegada a Luang Prabang. Transfers 
ao hotel. Resto de dia livre.

Dia 3 Luang Prabang
Meia pensão. Visita do templo 
Vat Xiengthong, é o mais belo da 
cidade, mais tarde saída em barco 
para visitar as Grutas de Pak Ou. 
Almoço num restaurante. Pela 
tarde visita do antigo Palácio Real, 
agora Museu Nacional, o templo 
Vat Mai e o Vat Visout. Terminamos 
subindo à colina Phousei.

H. Cat. B: Maison Dalabua/3★Sup.
H. Cat A. Victoria Xieng Thong 
Palace/5★

Dia 4 Luang Prabang/Hanói
Pequeno-almoço. Pela manhã 
assistimos à procissão diária dos 
monges. Regresso ao hotel para o 
pequeno-almoço. Saída para visitar 
as belas cascatas de Khouang Sy, ver 
a paisagem e mergulhar nalguma 
das piscinas naturais. De regresso 
a Luang Prabang paragem numa 
aldeia local. Pela tarde partida em 
voo para Hanói.

Incorporação no circuito 
Vietname, no 2º dia da viagem.

Hanói •
•
Bahía de 
Halong

• Siem Reap

CAMBOYA

VIETNAM

• Hue
Hoian •

• Ho Chi Minh

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 6 pessoas em quarto duplo.

Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

https://www.catai.pt/viajes/vietname-camboja.html/12885/travelpricer


Dia 1 Portugal/Hanói
Partida em voo com destino Hanói, 
pela rota escolhida. Noite a bordo.

Dia 2 Hanói
Chegada a Hanói. Pela tarde 
daremos um passeio em rickshaw 
(um triciclo puxado por uma bici) 
pelo velho Hanói. Alojamento.

Dia 3 Hanói/Lao Cai                   
Meia pensão. Começamos a nossa 
visita a Hanoi, a capital do Vietname 
pelo exterior do Mausoléu de Ho 
Chi Minh (abre todos os dias menos 
às segundas, sextas e os meses de 
setembro e outubro). Muito perto 
do mausoléu encontra-se o Palácio 
Presidencial (visita exterior), e a 
casa sobre Palafitas de Ho Chi Minh. 
À saída visitamos o Pagode do Pilar 
Único ou de uma só coluna e visita 
ao Museu de Etnologia. Almoço 
num restaurante. A visita continua 
com o Templo da Literatura que foi 
fundado no século XI dedicado ao 
culto de Confúcio, convertendo-
se mais tarde na primeira 
Universidade do país dedicada à 
formação de mandarins conforme 

as normas do confucionismo. Pela 
tarde, dirigimo-nos ao lago Hoan 
Kiem onde se encontra o Templo da 
Montanha de Jade (Ngoc Son), ao 
qual se acede pela célebre Ponte 
do Sol Nascente e que foi erigida 
durante o século XVIII. Transfer à 
estação, partida em comboio até 
Lao Cai.

Dia 4 Lao Cai/Sapa
Meia pensão. Chegada pela manhã 
a Lao Cai. Pequeno-almoço no 
hotel. Saída para o vale onde vivem 
as tribos H’mong e Giay, visita de Lao 
Chai e Ta Van (tribos Giay). Regresso 
a Sapa. Almoço num restaurante. 
Visita do seu colorido mercado.

Dia 5 Sapa/Hanói
Meia pensão. Visita da cascata do 
"amor" de aproximadamente 100 
metros. Seguimos para a aldeia 
de Ban Khoang, onde veremos os 
Hmong negros e os Zao vermelhos, 
tudo entre uma paisagem 
espetacular de arrozais. Almoço 
num restaurante. Saída por estrada 
para Hanói (5h30 min. aprox). 
Chegada a Hanói.

Dia 6 Hanói/Baía de Halong      
Pensão completa. Saída para a 
Baía de Halong. Desfrutaremos 
observando os campos de arroz, 
os búfalos de água e a vida diária 
do campo. Chegada a Halong 
onde embarcaremos num junco 
tradicional de madeira. Almoço no 
barco. Mais tarde veremos a gruta 
Sung Sot, uma das mais atrativas 
e interessantes e com um pouco 
de sorte contemplaremos um 
esplêndido entardecer. Jantar no 
barco.

Dia 7 Baía de Halong/Hanói/
Danang/Hoian
Pequeno-almoço. Continuaremos 
a explorar a magnífica baía. 
Desembarcamos e partiremos para 
o aeroporto para voar para Danang. 
Chegada e transfer ao hotel em 
Hoian. 

Dia 8 Hoian
Meia pensão. Visita a pé da bela 
cidade de Hoian, veremos a ponte 
japonesa, o Pagode Phuoc Kien, o 
museu e as casas dos comerciantes. 

Almoço num restaurante. Pela 
tarde visitaremos a localidade da 
cerâmica de Thanh Ha

Dia 9 Hoian/Hué
Meia pensão. Saída por estrada 
para Hué. Visita da Cidade Imperial 
e o túmulo de Tu Duc. Veremos o 
Pagode de Thiem Mu às margens 
do rio e terminaremos no mercado 
de Dong Ba. Almoço num 
restaurante.

Dia 10 Hué/Ho Chi Minh
Meia pensão. Partida em voo para 
Ho Chi Minh e visita panorâmica da 
cidade passando pelos exteriores 
do edifício dos correios, catedral de 
Notredame e do museu da guerra. 
Almoço num restaurante. Pela 
tarde, visita ao mercado chinês de 
Cholon.

Dia 11 Ho Chi Minh/Delta do 
Mekong/Ho Chi Minh
Pensão completa. Saída por 
estrada para My Tho no Delta do rio 
Mekong, onde apanharemos uma 
embarcação local para desfrutar 
dos estreitos canais e da vida 

local. Almoço num restaurante. 
Regresso por estrada a Ho Chi 
Minh. Jantar num restaurante.

Dia 12 Ho Chi Minh/Siem Reap
Meia pensão. Partida em voo 
para Siem Reap. Almoço num 
restaurante. Passeio de barco pelo 
lago Tonle Sap, para ver as aldeias 
locais flutuantes. No regresso, 
paragem no centro de artesanato 
de Angkor.

 Dia 13 Siem Reap (Angkor)
Meia pensão. Visita ao Bayon, 
os terraços dos elefantes e o 
terraço do Rei Leproso, Phimean 
Akhas e o Taprohm. Almoço num 
restaurante. Pela tarde, visita 
do templo principal, Angkor Wat, 
"templo da capital".

Dia 14 Siem Reap/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo 
de regresso a Portugal. Noite a 
bordo.

Dia 15 Portugal
Chegada.

Vietname Espetacular e Camboja
VIETNAME CAMBOJA HANÓI · LAO CAI · SAPA · BAÍA DE HALONG · HOIAN · HUE · HO CHI MINH · SIEM REAP
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI COM GUIAS EM ESPANHOL 

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista 
(reserva em classes especiais). 
Alojamento e pequeno almoço. 10 
almoços e 1 jantar (bebidas não 
incluídas). 
Vietname e Camboja.Visitas com 
guias em espanhol exclusivamente 
para Clientes Catai (exceto a 
noite na Baía de Halong de 
barco, sem guia a bordo, com a 
tripulação do navio em inglês). 
Transfers exclusivos Catai, em 
Inglês ou espanhol (conforme 
disponibilidade). Seguro de viagem. 

Suplemento de upgrade 
comboio para Sapa
• Comboio metálico ou similar, 
cabine quádrupla em ocupação de 
duas pessoas: €55 (p / pessoa).
• Comboio Victoria, cabine 
quádrupla partilhada: € 76 (p / 
pessoa).
• Comboio Victoria, cabine 
quádrupla em ocupação para 
duas pessoas: € 132 (p / pessoa).

Importante saber
Preço desde baseado em voos na 
Vietnam Airlines, classe E, para 
viajar de 3 de maio a 5 de julho, em 
hotéis da categoria B
Taxas aéreas incluídas. VN: € 360. 
As visitas e os traslados são 
compartilhados com mais clientes 
Catai que coincidem nas mesmas 
datas de viagem.
Ou combo local para Sapa é 
simples, com cabines quádruplas 
divididas em 4 camas e casa de 
banho dividida em cada vagão, 
com serviço de limpeza durante 
ou em viagens. O ar condicionado 
e centralizado e não regulado. O 
comboio não possui tem vagão-
restaurante, mas oferece serviço de 
refeições ligeiras e bebidas. 
A viagem tem a duração aproximada 
de 10 horas (335 km).

A viagem Sapa / Hanói é por 
estrada, com duração aproximada. 
5 h 30 min., Mais de 5 pessoas 
em minibus privado, entre 2 a 4 
pessoas em autocarro partilhado 
com mais passageiros.

Partidas
Segundas-feiras (7 jun-18 oct).
Notas de partida:
Vietnam Airlines: Lisboa/Porto. 

Hotéis
Cat. B Cat. A

Hanói. 2 noites The Ann/4H Pan Pacific/5H

Baía de Halong. 
1 noite

Paradise Elegance  Paradise Elegance

Tren. 1 noite. Tren local Chapa 
(cabina cuádruple) 

Tren local Chapa 
(cabina cuádruple)

Sapa. 1 noite Sapa Legend/3H BB Sapa/4H

Hoian. 2 noites Hoian Central 
Boutique/4H

Allegro/4HSup

Hue. 1 noite Eldora/4H Indochine Palace/4HSup.

Ho Chi Minh. 
2 noites

Harmony 
Saigon/4H

Novotel/4H

Siem Reap. 2 noites Lotus Blanc/4H - Borei Angkor/5H

Hotéis previstos ou de categoria similar.
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DESDE

€2.565
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

15 DIAS

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 

Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

https://www.catai.pt/viajes/vietname-espetacular-e-camboja.html/14336/travelpricer


Dia 1 Portugal/Hanói
Partida em voo com destino Hanói, 
pela rota escolhida. Noite a bordo.

Dia 2 Hanói
Chegada a Hanói, cidade que 
combina a elegância dos edifícios 
da época francesa com as suas 
ruelas da parte antiga. Tarde livre. 
Alojamento.

Dia 3 Hanói
Pequeno-almoço. Visita do exterior 
do Mausoléu de Ho Chi Minh, a 
Casa de Ho Chi Minh, em madeira 
de teca, logo o Pagode Tran Quoc. 
Continuamos a visita com o museu 
de etnologia e Van Mien, "o Templo 
da Literatura". Chegaremos ao 
pequeno Lago Hoan Kiem. Pela 
tarde passeio em "triciclo" pelo 
velho Hanói.

Dia 4 Hanói/Baía de Halong      
Pensão completa. Saída por 
estrada atravessando terras de 
arrozais, para chegar a Hong Gai, 
uma aldeia na baía de Halong, 
um dos lugares mais belos do 

Vietname. Embarcaremos para 
realizar um cruzeiro de dia completo 
pela baía, numa paisagem de uma 
beleza serena. Veremos juncos e 
sampanas atravessando as águas 
de cor esmeralda. Almoço e jantar 
a bordo.

Dia 5 Baía de Halong/Hanói/
Hoian
Meia pensão. Terminamos o 
cruzeiro. Regresso por estrada para 
Hanói. Partida em voo para Danang. 
Chegada e continuação por estrada 
para Hoian. Jantar no hotel.

Dia 6 Hoian
Meia pensão. Percorreremos Hoian 
a pé, para ver as antigas casas e 
a sua famosa ponte japonesa de 
madeira. Terminaremos com um 
passeio em barco pelo rio Thu Bon, 
onde visitaremos algumas aldeias 
da zona. Almoço num restaurante. 
Tarde livre.

Dia 7 Hoian/Hué
Meia pensão. Saída por estrada 
para Hué, uma das cidades mais 

belas do Vietname. Foi a capital do 
país de 1802 a 1945 e converteu-se 
no maior centro cultural, religioso 
e educativo da região. Visita da 
cidade de Hué, veremos a antiga 
cidade Imperial, o túmulo do 
imperador Tu Duc, daremos um 
passeio em barco pelo Rio Perfume 
(Song Huong), para visitar o Pagode 
de Thien Mu (da Dama Celeste) e 
o mercado Dong Ba. Almoço num 
restaurante.

Dia 8 Hué/Ho Chi Minh
Pequeno-almoço. Partida em voo 
para Ho Chi Minh, antiga Saigão. 
Visita panorâmica da cidade: 
veremos Cho Lon (o bairro chinês), 
com o pagode Thien Hau e veremos 
o pagode Ngoc Hoang. Tempo 
livre para descobrir no centro da 
cidade, a Catedral de Notre Dame, 
os Correios, a rua Dong Khoi ou o 
mercado de Ben Thanh.

Dia 9 Ho Chi Minh/Delta do 
Mekong/Ho Chi Minh
Meia pensão. Excursão de dia 

completo à província de Bentre no 
Delta do Mekong, um lugar famoso 
pela grande variedade de marisco 
fresco e frutas, sendo considerada 
"a terra do coco". Visita à aldeia em 
"xe loi" (triciclo tradicional). Passeio 
em sampana pelo rio para desfrutar 
da vida local, veremos uma casa 
local e desfrutaremos de algumas 
frutas. Almoço numa casa local. 
Seguimos pelo rio Mekong até a 
uma fábrica de coco e um forno de 
tijolos. Regresso por estrada para 
Ho Chi Minh.

Dia 10 Ho Chi Minh/Siem Reap
Pequeno-almoço. Manhã livre. 
Partida em voo para Siem Reap. 
Transfer ao hotel.

Dia 11 Siem Reap (Angkor)
Meia pensão. Visitaremos o 
Bayon, a terraça dos elefantes, a 
terraça do Rei Leproso, Phimean 
Akhas e o Taprohm. Almoço num 
restaurante. Pela tarde visita do 
templo principal, Angkor Wat, 
"templo da capital".

Dia 12 Siem Reap
Meia pensão. Pela manhã visita 
dos templos Banteay Srei e Banteay 
Samre. Almoço num restaurante. 
Pela tarde visita do lago Tonle Sap.

Dia 13 Siem Reap/Praia da 
Tailândia (Phuket, Krabi, Koh 
Samui) ou Maldivas
Pequeno-almoço. Partida em voo 
para a praia escolhida, via Bangkok 
ou Hong Kong.

Dias 14 a 16 Praia da Tailândia 
(Phuket, Krabi, Koh Samui) ou 
Maldivas
Pequeno-almoço. Dias livres para 
desfrutar da praia.

Dia 17 Praia/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo 
de regresso a Portugal. Noite a 
bordo. (Com algumas companhias 
aéreas, o voo é diurno e chega a 
Portugal nesse mesmo dia).

Dia 18 Portugal
Chegada.

Vietname-Camboja e Praias
VIETNAME · CAMBOJA · TAILÂNDIA/MALDIVAS HANÓI · BAÍA DE HALONG · HOIAN · HUE · HO CHI MINH · SIEM REAP · 
PRAIAS DE TAILÂNDIA OU MALDIVAS · CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI COM GUIAS EM ESPANHOL 

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista 
(reserva em classes especiais). 
Alojamento e pequeno almoço. 6 
almoços e 2 jantares (bebidas não 
incluídas). Seguro de viagem. 
Vietname e Camboja. Visitas e 
circuito com guias em espanhol 
exclusivo para clientes Catai (exceto 
a noite na Baía de Halong de barco, 
o que é feito sem guia a bordo, com 
tripulação em inglês). Transferes 
exclusivo Catai em inglês ou
Espanhol (conforme isponibilidade).
Praias da Tailândia. Transferes 
exclusivos para clientes Catai, com 
assistência em espanhol (de acordo 
com disponibilidade) em Phuket e 
com aAssistência inglesa em Krabi 
e Koh Samui.
Maldivas. Transferes regulares 
(partilhado com mais clientes) e 
com assistência em inglês.

Importante saber
Preço desde baseado em voos na 
Turkish Airlines, classe V, para viajar 
de 4 de maio a 29 de junho, em 
hotéis de categoria B com o hotel 
Patong Merlin/4★ em Phuket em 
quartos Jardim superior. 
Taxas aéreas incluídas. TK: € 430 
As visitas e os transferes são 
partilhados com mais clientes Catai 
que viajam nas mesmas datas.
Dispomos de uma ampla seleção 
de hotéis 4★ e 5★ em praias da 
Tailândia e Maldivas. Consulte a 
TravelPricer em www.catai.pt. Os 
hotéis de praia de categoria 4★ são 
simples.

Partidas
Terças-feiras  (1 jun-12 out).
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa/Porto.

Hotéis
Cat. B Cat. A

Hanói. 2 noites La Casa/4H Meliá/5★ 
Baía de Halong. 1 noite Indochina Sails Indochina Salis
Hoian. 2 noites Hoian Little Beach/4H Palm Garden/5H

Hue. 1 noite Eldora/4H Pilgrimage/5H

Ho Chi Minh. 2 noites Grand/4H Sofitel Plaza/5H

Siem Reap. 3 noites Lotus Blanc/4H Borei Angkor/5H

Praia. 4 noites Segundo praia  o hotel escolhido. Segundo praia  o hotel escolhido.

Hotéis previstos de categoría similar.

DESDE

€3.005
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

18 DIAS

73

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 6 pessoas em quarto duplo.

Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

https://www.catai.pt/viajes/vietname-cambodja.html/11395/travelpricer


Dia 1 Portugal/Yangon
Partida em voo com destino 
Yangon, pela rota escolhida. Noite 
a bordo.

Dia 2 Yangon
Chegada a Yangon. Transfer ao 
hotel. Alojamento.

Dia 3 Yangon/Bagan
Meia pensão. Partida em voo 
para Bagan. Iniciaremos a visita 
subindo a um templo onde teremos 
uma panorâmica de toda a zona 
arqueológica. De seguida, visita 
dos templos e pagodes mais 
importantes, como o Pagode de 
Shwezigon, o Templo de Ananda, 
considerado a obra-prima da 
arquitetura Mon do século XVIII 
e o Templo de Thatbyuinnyu, o 
mais alto da zona com mais de 60 
metros de altura. Almoço num 
restaurante. Pela tarde, subimos 
a uma charrete que nos levará 
entre as ruínas dos templos até 
chegarmos na cima para apreciar o 
entardecer.

Dia 4 Bagan
Meia pensão. Visitamos o colorido 
e interessante mercado local de 
Nyaung Oo para observar a vida 
cotidiana das pessoas locais e o 

Templo de Dhamayangyi, o mais 
maciço e com o melhor e fino 
trabalho em tijolos. Depois, visita a 
um dos artesanatos mais famosos 
de Myanmar, o lacado, perto da 
aldeia de Myingabar. Visita de uma 
autêntica aldeia birmanesa onde 
conheceremos de perto a vida das 
pessoas nas aldeias. Almoço num 
restaurante. Passeio de barco pelo 
rio durante o entardecer. 

Dia 5 Bagan/Mandalay
Meia pensão. Partida em voo 
para Mandalay, a última capital 
do reino de birmanês. Chegada 
e breve paragem num mercado 
local, antes de continuar o nosso 
caminho para visitar a ponte 
de teca de U-Bein, com mais 
de 200 anos de antiguidade e 
localizada na antiga capital de 
Amarapura. Também visitaremos 
o Mosteiro de Mahagandayon, 
onde teremos oportunidade 
de observar a vida milhares de 
monges budistas. Almoço num 
restaurante. Pela tarde visitaremos 
o precioso mosteiro de madeira 
de Shwenadaw e o Pagode de 
Kuthodaw, que abriga o maior livro 
do mundo esculpido em mármore. 
Desfrutaremos do entardecer nas 

colinas de Mandalay.  

Dia 6 Mandalay/Lago Inle
Meia pensão. Partida em voo 
para Heho. Chegada e continuação 
por estrada até Nyaungshwe nas 
margens do lago. Transfer de barco 
até chegar ao hotel. Almoço num 
restaurante. Visita de barco a uma 
aldeia flutuante, ao mosteiro dos 
gatos e ao pagode Phaung Daw Oo. 

Dia 7 Lago Inle
Meia pensão. Saída de barco 
para ver um dos mercados locais 
(alternam todos os dias da semana). 
Ali veremos as pessoas das tribos 
que descem das colinas para vender 
os seus produtos e se reunem. 
Dali nos dirigimos à localidade de 
Indein. Nas suas casas fabricam-se 
o típico pão do estado de Shan e é 
um lugar ideal para ver a vida das 
aldeias no lago. Também veremos 
o surpreendente e espetacular 
complexo de pagodes e estupas 
no cume de uma pequena colina. 
Almoço num restaurante.  

Dia 8 Lago Inle/Yangon
Meia pensão. Partida em voo para 
Yangon. Visita da cidade, do Buda 
reclinado que mede mais de 70 
m de comprimento, localizado no 

Pagode de Chauk Htat Gyi, para 
finalizar no centro espiritual do país, 
o Pagode de Shewdagon. Almoço 
num restaurante. 

Dia 9 Yangon/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo 
de regresso a Portugal. Noite a 
bordo.

(Com algumas companhias aéreas 
o voo é diurno e chega a Portugal 
nesse mesmo dia).

Dia 10 Portugal
Chegada.

Pagodes de Myanmar
MYANMAR YANGON · BAGAN · MANDALAY · LAGO INLE  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI  COM GUIA EM ESPANHOL · EXTENSÃO PRAIAS DA TAILÂNDIA   I

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista 
(reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno almoço. 6 
almoços (bebidas não incluídas). 
Visitas exclusivas para clientes 
Catai com guia em Castelhano. 
Transferes de entrada e partida 
em Yangon exclusivo Cataiem 
inglês ou espanhol (conforme 
disponibilidade). Seguro de viagem.
Praias de extensão da Tailândia: 
Transfers exclusivos Catai com 
assistência em espanhol (conforme 
disponibilidade) em Phuket e com 
assistência em Inglês em Krabi e 
Koh Samui.

Partidas
Terças-feiras  (1 jun-14 dez).
Notas de partida:
Qatar Airways: Lisboa/Porto.

Importante saber
Preço desde baseado em voos na 
Qatar Airways, classe O, para viajar 
de 4 de maio a 13 de julho, em 
hotéis de categoria C.
Taxas aéreas incluídas. QR: € 340. 
As visitas e os transferes são 
partilhados com mais clientes Catai 
que viajam nas mesmas datas.
Extensão praias da Tailândia:
Dispomos de uma ampla seleção 
de hotéis 4★ e 5★ em Bangkok e 
nas diferentes praias da Tailândia 
e Bali. Consulte a TravelPricer em 
www.catai.pt. Os hotéis de praia de 
categoria 4★ são simples.

Hotéis
Cat. C Cat. B Cat. A

Yangon. 2 noites Mawtin/3H Best Western Green Hill/ 
3HSup.

Melia/5H

Bagan. 2 noites Bagan Star/3H Myanmar Treasure/4H Amazing Bagan/4H

Mandalay. 1 noite Amazing Mandalay/3HSup. Eastern Palace 3HSup. Mercure Mandalay Hill/4H

Lago Inle. 2 noites Amazing Nyaungshwe/3H Amazing Inlay/3HSup. Ananta Inlay/3HSup.

Hotéis previstos ou de categoria similar.
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Válido para todos os programas de Mianmar com entrada e saída 
por Yangon. 

Extensão Praias da Tailândia
Preço desde baseado em voos na Qatar Airways, classe O. 
Taxas aéreas incluídas. QR: 85 €
Phuket
Desde € 665. 
(Taxas e combustível incluídos) 
4 noites em regime de alojamento 
e pequeno-almoço. Transferes 
com assistência em espanhol em 
Phuket (sujeito a disponibilidade)
Preço base para viajar de 1 de maio 
a 29 de junho, no hotel Patong 
Merlin/4★ em quartos Superior 
Garden.

Krabi
Desde € 775. 
(Taxas e combustível incluídos) 
4 noites em regime de alojamento 

e pequeno-almoço. Transferes com 
assistência em inglês
Preço base para viajar de 1 de maio 
a 29 de junho, no hotel Tup Kaek/ 
4★ em quarto Deluxe Building.

Koh Samui
Desde € 820.
(Taxas e combustível incluídos) 
4 noites em regime de alojamento 
e pequeno-almoço. Transferes com 
assistência em inglês
Preço base para viajar de 1 de 
maio a 29 de junho, no hotel 
Bandara/4★ em quartos deluxe.
 

DESDE

€1.815
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

10 DIAS

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 

Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

https://www.catai.pt/viajes/pagodes-de-myanmar.html/12884/travelpricer


Dia 1 Portugal/Luang Prabang
Partida em voo com destino a Luang 
Prabang, pela rota escolhida. Noite 
a bordo.

Dia 2 Luang Prabang
Chegada a Luang Prabang, 
Património Mundial da UNESCO. 
Esta bela cidade foi a capital real 
e sede do governo do reino de 
Laos até à revolução de 1975. 
Alojamento.

Dia 3 Luang Prabang
Meia pensão. Visita dos templos 
Vat Vixoune, That Makmo e Vat 
Xieng Thong, o templo mais bonito 
da cidade, datado do século XVI. 
Terminaremos com uma subida à 
colina Phousi, onde teremos uma 
bela panorâmica da cidade e do rio 
Mekong. Almoço em restaurante. 
Tarde livre.

Dia 4 Luang Prabang/Grutas Pak 
Ou/Luang Prabang
Meia pensão. Pela manhã 
poderemos observar o ritual diário 
que fazem os monges para receber 
as oferendas dos habitantes locais e 

visita a um mercado local. Regresso 
ao hotel para o pequeno-almoço. 
Visita do museu nacional e do 
antigo Palácio real, seguimos com 
a visita do templo Vat Mai. Saída 
em barco pelo rio Mekong para 
visitar as grutas de Pak Ou, pelo 
caminho pararemos numa aldeia 
local para observar a sua forma de 
vida. Veremos as grutas Tham Ting 
e Tham Phoum com centenas de 
imagens de Buda. Almoço num 
restaurante. Regresso a Luang 
Prabang em barco, pelo caminho 
visitamos uma fábrica de papel em 
Bang Xang Khong.

Dia 5 Luang Prabang/Cataratas 
Kuangsi/Luang Prabang
Meia pensão. Saída por estrada 
para as cataratas de Kuangsi. 
Caminhada através da selva para 
ver as cataratas onde poderemos 
desfrutar de um mergulho nas suas 
águas cristalinas. Almoço num 
restaurante. Regresso a Luang 
Prabang com paragem numa quinta 
de bufalos e um centro de tecidos 
locais. 

Dia 6 Luang Prabang/Pakse/
Bolaven Plateau/Paksong
Meia pensão. Partida em voo para 
Pakse. Chegada e almoço num 
restaurante. Saída para Bolaven 
Plateau para visitar uma plantação 
de café e as cataratas de Tad Fane. 
Chegada ao hotel.

Dia 7 Paksong/Vat Phou/
Champassak
Meia pensão. Saída em veículo 
local para visitar Wat Phou, um 
majestoso complexo de templos 
pré-Angkorianos do século X, 
um dos templos mais antigos do 
Laos e de onde teremos vistas 
espetaculares das planícies 
em redor. Visita do pequeno 
Museu. Almoço em restaurante 
e continuação até ao hotel em 
Champassak.

Dia 8 Champassak/Cataratas 
Khone Phapheng e Liphi/
Champassak
Meia pensão. Saída numa pequena 
embarcação pelo rio Mekong, 
para o cruzar e já por estrada 

partida para as cataratas de Khone 
Phapeng, no extremo sul do país.
Mais tarde saída em barca local 
pelo rio Mekong através da região 
das 4.000 ilhas. Paragem em Done 
Det, visita do antigo comboio 
francês e das bonitas cataratas 
Liphi. Almoço num restaurante. 
Regresso em barca a Ban Nakasang 
e continuação por estrada para 
Champassak.

Dia 9 Champassak/Pakse/Siem 
Reap
Pequeno-almoço. Saída para o 
aeroporto de Pakse. Voo para Siem 
Reap (via Ho Chi Minh ou Bangkok). 
Transfer ao hotel.

Dia 10 Siem Reap (Angkor)
Meia pensão. Visita à grande 
cidade de Angkor, a visita inclui 
os famosos templos de Bayon, 
Baphuon, Phimean akas, o terraço 
dos elefantes e o terraço do rei 
leproso. Seguimos para o Taprohm, 
famoso pelas raízes das árvores 
incrustadas no templo com o 
decorrer dos séculos. Almoço num 

restaurante. Pela tarde, visita 
do magnífico Angkor Wat, peça 
arquitetónica que foi construída 
no século XII. A visita finaliza nos 
templos de Pre Rup onde se poderá 
desfrutar de um entardecer sobre 
os templos.

Dia 11 Siem Reap
Meia pensão. Pela manhã visita 
dos templos Banteay Srei, mais 
conhecido como a cidadela das 
mulheres e Banteay Samre, 
situados a uns 30 km. nos arredores 
do complexo principal. Almoço no 
hotel. Pela tarde passeio em barco 
pelas aldeias flutuantes do lago 
Tonle Sap.

Dia 12 Siem Reap/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em 
voo de regresso a Portugal, via 
Bangkok.

Dia 13 Portugal
Chegada.

Impressões do Laos e Camboja 
LAOS · CAMBOJA LUANG PRABANG · PAKSONG · CHAMPASSAK · SIEM REAP
CIRCUITO REGULAR NO LAOS E EXCLUSIVO CATAI NO CAMBOJA COM GUIAS EM ESPANHOL I

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista 
(reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno almoço. 8 
almoços (bebidas não incluídas).
Laos: circuito regular (partilhado 
com mais clientes) com guias em 
Espanhol e transferes regulares 
(partilhado com
mais clientes), e apenas com 
motorista (sem guia).
Camboja: Circuito Exclusivo 
para clientes Catai com guia 
em Espanhol. Transferes 
exclusivos para clientes Catai em 
inglês ou espanhol (conforme 
disponibilidade). Seguro de viagem.

Importante saber
Preço desde baseado em voos 
Vietnam Airlines, classe E, para 
viajar de 3 de maio a 28 de junho, 
em hotéis de categoria B.
Taxas aéreas incluídas. VN: € 465.
As visitas e transferes exclusivos 
da Cataí são partilhados com mais 
clientes Catai que viajem na mesma 
data. 

Partidas
Domingo (6 jun-12 dez).
Notas de partida:
Vietnam Airlines: Lisboa/Porto.

Hotéis
Cat. B Cat. A

Luang Prabang. 4 noites Sanctuary/3H Victoria Xiengthong Palace/4H

Paksong. 1 noite Sabaidee Valley/3HSup. Sabaidee Valley/3HSup.
Champassak. 2 noites The River Resort/4H The River Resort/4H

Siem Reap. 3 noites Tara Angkor/4H Borei  Angkor/5H

Hotéis previstos ou de categoria similar.

DESDE

3.140€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

13 DÍAS

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 6 pessoas em quarto duplo.

Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt
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https://www.catai.pt/viajes/pt-impressoes-laos-camboja.html/14588/travelpricer


WINTER WONDERLA

WINTER WONDERLA

ÁFRICA
Quénia, Tanzânia, Seychelles,  
Zanzibar, Maurícia, África do Sul, Namíbia, 
Madagáscar, Etiópia, Senegal

QUÉNIA

ETIOPÍAUGANDA

TANZÂNIA • SEYCHELLES

•
MAURÍCIA

MOÇAMBIQUE

NAMÍBIA

SENEGAL

ZIMBABUE

Walvis Bay •

Ngorongoro•

Samburu 
•Lago Nakuru •

Lago Naivasha •

Antananarivo H

Pretoria H

Sun City
• • Parque Kruger

• Maputo

•
Amboseli

•Durban

• País Zulú

Lalibela•

 • Masai Mara

 • Pemba

H Nairobi

Joanesburgo•

• 
Deserto 

do Namibe

Serengeti •

             H
          Windkoek

             H
          Dakar

 Delta do 
Okavango

      •

 Victoria Falls
•

ÁFRICA DO SUL

LESOTHO

Cidade •
do Cabo

MADAGÁSCAR

Axum•

  HAdis Abeba

              •
Tarangire

DOCUMENTAÇÃO
Informação válida para cidadãos de 
nacionalidade portuguesa. Outras 
nacionalidades consultar. Passaporte 
com validade mínima de 6 meses, 
relativamente à data de regresso da 
viagem.

VACINAS
Obrigatório contra a febre-amarela na 
Tanzânia, Uganda e é recomendável 
no Quénia, o certificado pode ser 
exigido à entrada no país. Assim 
como é obrigatória para o resto 
dos países, sempre e quando seja 
proveniente de destinos de risco. 
O tratamento contra a malária 
(profilaxia) é recomendável no 
Quénia, Tanzânia e África do Sul.
É necessário consultar sempre nos 
Centros de Vacinação Internacional 
(www.portaldasaude.pt).

VISTOS
• Quénia. O visto é obtido on-line 
(visto eletrónico) antes da partida da 
viagem. (https://evisa.go.ke.).  
Preço: 50 USD. 
• Tanzânia. O visto é obtido à entrada 
do país.(https://eservices.inmigration.
go.tz/visa). Preço: 50 USD. 
• África do Sul. Em turismo até 90 
dias não é necessário. 
• Etiópia. O visto é obtido à entrada 
do país. Preço 50 USD.
• Madagáscar. O visto é obtido à 
entrada do país. Preço 35 €.
• Maurícia, Seychelles e Zanzibar. 
Não é necessário visto.
• Namíbia. Não é necessário visto.
• Uganda. O visto é obtido à entrada 
do país (https://inmigration.go.ug). 
Preço 50 €.
• Senegal. Não é necessário visto.

ESPECIAL VIAGEM DE NOIVOS
Ofertas especiais na Maurícia, 
Seychelles e Zanzibar segundo o 
publicado no nosso catálogo  
Viagens de Noivos 2020-2021.

QUARTOS
Os quartos com cama de casal não estão 
garantidos.
Quartos triplos: exceto no Quénia e na 
Tanzânia onde é mais comum conseguir 
quartos triplos, tendo em conta que na 
maioria dos hotéis são poucos ou não 
há este tipo de quartos, entende-se que 
ditos alojamentos correspondem a um 
quarto duplo, no qual será incorporada 
uma cama extra. No resto dos destinos 
africanos não há.

LOJAS
Em geral durante as visitas, poderão 
realizar uma paragem para visitar 
alguma loja para conhecer a cultura e o 
artesanato do país.

GORJETAS 
A propina é uma demonstração de 
apreciação do cliente pelos serviços 
prestados. Em nenhum caso é 
obrigatória, mas sim é algo habitual 
nesses países. Recomendamos: para 
bagageiros e empregados de mesa 
entre 1$ e 2$, e para o guia/e conductor 
recomenda-se de 5$ a 10$ por pessoa e 
dia de viagem realizada.

Vistos e gorjetas não incluídos.



WINTER WONDERLA

Calcule o preço final da sua viagem em
2 minutos com o Catai Travelpricer

HOTÉIS NAS ILHAS DO ÍNDICO
Desde a Catai oferecemos-lhe uma ampla seleção de hotéis nas fantásticas Ilhas do Índico.

Uma grande variedade nas melhores praias da Maurícia, Seychelles e Zanzibar.
Para saber mais sobre a nossa oferta de hotel nessas ilhas, somente precisa consultar o nosso site  

www.catai.pt
As águas cristalinas e as praias de areia branca dessas ilhas são a melhor alternativa 

para umas férias na praia e relaxar ou para terminar com alguns dias de descanso 
após o seu safári ou viagem pela África.



Dia 1 Portugal/Nairobi
Partida em voo com destino a 
Nairobi, pela rota escolhida. 
Chegada e alojamento.

Dia 2 Nairobi/Aberdare
Pensão completa. Saída por 
estrada até ao parque de Aberdare. 
Após o almoço subimos até 
uma das colinas dos Montes de 
Aberdare. Tarde livre onde teremos 
a oportunidade de observar 
elefantes, búfalos e outras 
espécies. Jantar no lodge.

Dia 3 Aberdare/Lago Nakuru
Pensão completa. Partida por 
estrada até ao Grande Vale do 
Rift, até ao Lago Nakuru. Almoço 
em lodge do Lago Nakuru. Pela 

tarde safari fotográfico nas suas 
margens. É também refúgio de 
duas espécies de rinoceronte. 
Finalizado o safari continuação por 
estrada até ao lodge. Jantar no 
lodge.

Dia 4 Lago Nakuru/Masai Mara
Pensão completa. Dirigimo-
nos para a terra dos míticos 
guerreiros masai. Safari fotográfico 
percorrendo as vastas planícies de 
Masai Mara onde encontraremos 
as grandes manadas de gnus, 
zebras, antílopes e gazelas 
observadas de perto pelos grandes 
predadores. Almoço e jantar no 
lodge.

Dia 5 Masai Mara
Pensão completa. Dia dedicado a 
percorrer esta reserva do Quénia. 
Durante o safari fotográfico 
teremos a oportunidade de 
ver elefantes, girafas, leões, 
leopardos, chitas, hienas, chacais e 
centenas de impalas. Masai Mara é 
o cenário da lendária migração dos 
gnus através do rio Mara desde as 
planícies do Serengeti na Tanzânia, 
um dos maiores espetáculos 
naturais do planeta. Almoço e 
jantar no lodge.

Dia 6 Dia 6 Masai Mara/Nairobi/
Portugal
Pequeno-almoço. Pela manhã 
partida por estrada até Nairobi. 

Possível tempo livre 
dependendo da hora de partida do 
voo de regresso a Portugal. Noite 
a bordo.

Dia 7 Portugal
Chegada.

Escapada ao Quénia
QUÉNIA NAIROBI · ABERDARE · LAGO NAKURU · MASAI MARA · EXTENSÃO ZANZIBAR  
SAFARI EXCLUSIVO CATAI · VEÍCULOS 4X4 · PENSÃO COMPLETA DURANTE O SAFARI · TUDO INCLUÍDO NA PRAIA

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. 4 almoços e 4 jantares 
(bebidas não incluídas). Transporte 
em veículos 4x4 durante o safari 
com janela garantida (ocupação 
máxima 7 pessoas por veículo).  
Safari exclusivo para clientes da 
Catai com chofer/guia em espanhol 
durante todo o safari. Todas as 
entradas aos parques especificados 
no itinerário. Chapéu de safari 
e saquito de café queniano à 
chegada. Água mineral no veículo 
durante o safari (garrafa pequena 
por pessoa e dia). Seguro de 
viagem.
Extensão Zanzibar. Tudo Incluído. 
Transferes regulares em inglês 
com atendimento telefónico em 
espanhol.

Importante saber
Preço desde baseado em voos da 
KLM/Air France, classe R, para viajar 
entre 4 de Maio e 18 de junho, em 
hotéis categoria B.
Taxas aéreas incluídas. 
KL/AF: € 285.
Taxas aéreas incluídas opçao 
Zanzibar.KL/AF:  € 360. 
Por razões operacionais, pode 
dar-se o caso em algumas épocas do 
ano, que o alojamento nas áreas dos 
lagos seja no Lago Naivasha (sem 
alterar visitas e safaris).

Partidas
Cat. A
Quartas (1 jun-29 dec). 
Cat. B
Terças Terças (1 jun-28 dec). 
Notas de partida:
KLM/Air France: Lisboa.

Hotéis
    Cat. B Cat. A

Aberdare. 1 noite The Ark/Lodge Treetops - The Ark/
Lodge

Lago Nakuru. 1 noite Nakuru Sopa/Lodge Sarova Lion Hills
Masai Mara. 2 noites Mara Sopa/Lodge Sarova Mara/Camp
Nairobi. 1 noite Double Tree by Hilton 

Hurlingham/4H
 The Stanley/4HSup.

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 
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Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

Extensão Zanzibar
Dia 6 Masai Mara/Nairobi/
Zanzibar
Pequeno-almoço. Pela manhã 
partida por estrada até Nairobi. 
Chegada e partida em voo com 
destino a Zanzibar. Jantar no 
Hotel Meliá Zanzibar/5★ (Hab. 
Melia).

Dias 7 a 9 Zanzibar
Tudo incluído. Dias livres para 

desfrutar desta maravilhosa ilha e 
das comodidades do hotel. Não deixe 
de visitar a capital: Stone Town.

Dia 10 Zanzibar/Nairobi/Portugal
Pequeno-almoço. Resto do dia livre 
até à hora de partida em voo  de 
regresso Portugal. Noite a bordo.

Dia 11 Portugal
Chegada.

DESDE

€2.100
7 DIAS

€3.190
11 DIAS

TAXAS E COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

https://www.catai.pt/viajes/escapada-ao-quenia.html/11376/travelpricer


Dia 1 Portugal/Nairobi
Partida em voo com destino 
Nairobi, pela rota escolhida. 
Chegada e alojamento.

Dia 2 Nairobi/Solio (Laikipia)
Pensão completa. Saída por 
estrada para a Área do Monte 
Quénia - Laikipia, até chegar à 
zona de Solio. Depois do almoço, 
dirigimo-nos a Solio Ranch, para 
realizar um safari pela tarde pelo 
interior desta reserva privada. 
Há que destacar que se trata do 
principal Santuário de Rinocerontes 
do Este de África, pelo que se 
permite a observação de vários 
destes exemplares durante o safari. 
Este santuário conta, ademais, 
como outras espécies como leões, 
girafas, zebras, búfalos, impalas, 
etc, bem como uma grande 

diversidade de aves.  Regresso e 
jantar no lodge.

Dia 3 Solio (Laikipia)/Lago 
Nakuru
Pensão completa. Saída por 
estrada através do Grande Vale do 
Rift, até ao Lago Nakuru. Almoço. 
Pela tarde, safari fotográfico nas 
suas margens. Também é o refúgio 
de duas espécies de rinocerontes. 
Jantar no lodge.

Dia 4 Nakuru/Masai Mara
Pensão completa. Dirigimo-nos à 
terra dos míticos guerreiros masai. 
Safari fotográfico percorrendo as 
imensas planícies de Masai Mara, 
onde encontraremos grandes 
manadas de gnus, zebras, antílopes 
e gazelas observadas de cerca pelos 
grandes predadores. Almoço e 
jantar no lodge/camp.

Dia 5 Masai Mara
Pensão completa. Dia dedicado a 
percorrer esta reserva do Quénia. 
Durante o safari fotográfico teremos 
a oportunidade de ver elefantes, 
girafas, leões, leopardos, chitas, 
hienas, chacais e centenas de 
impalas. Masai Mara é o cenário da 
lendária migração dos gnus através 
do rio Mara desde as planícies do 
Serengeti na Tanzânia, um dos 
maiores espetáculos naturais do 
planeta. Almoço e jantar no lodge/
camp.

Dia 6 Masai Mara/Nairobi/
Portugal
Meia pensão. Pela manhã, saída 
por estrada para Nairobi. Chegada e 
tempo livre para realizar as últimas 
compras. Almoço no famoso 
restaurante The Carnivore. 

À hora prevista, 
partida em voo de regresso a 
Portugal. Noite a bordo.

Dia 7 Portugal
Chegada.

Quénia Selvagem
QUÉNIA NAIROBI · SOLIO (LAIKIPIA) · LAGO NAKURU · MASAI MARA 
SAFARI REGULAR · PENSÃO COMPLETA DURANTE O SAFARI

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. 5 almoços e 4 jantares 
(bebidas não incluídas). Transporte 
em veículos 4x4 durante o safari 
com janela garantida (ocupação 
máxima 7 pessoas por veículo).
Safari regular para clientes da Catai. 
Chofer/guia em espanhol durante 
todo o safari. Todas as entradas aos 
parques especificados no itinerário. 
Chapéu de safari e saquito de café 
queniano à chegada. Água mineral 
no veículo durante o safari (garrafa 
pequena por pessoa e dia). Seguro 
de viagem.
Extensão Zanzibar: Tudo incluído. 
Transferes regulares em inglês 
com atendimento telefónico em 
espanhol.

Importante saber
Preço desde baseado em voos da 
KLM/Air France, classe R, para viajar 
entre 4 de Maio e 18 de junho, em 
hotéis categoria B.
Taxas aéreas incluídas. 
KL/AF: € 285.
Taxas aéreas incluídas opçao 
Zanzibar. KL/AF: € 360. 

Partidas
Terças (1 jun-28 dec). 
Notas de partida:
KLM/Air France: Lisboa/Porto.

Hotéis
Solio (Laikipia). 1 noite Rhino Wacht/Lodge
Lago Nakuru. 1 noite Nakuru Sopa/Lodge
Masai Mara. 2 noites Mara Sopa/Lodge - Mara Leisure/Camp
Nairobi. 1 noite  Park Inn by Radisson/4H

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 
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Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

Extensão Zanzibar
Dia 6 Masai Mara/Nairobi/
Zanzibar
Pequeno-almoço. Pela manhã 
partida por estrada até Nairobi. 
Chegada e partida em voo com 
destino a Zanzibar. Jantar no Hotel 
Mapenzi/4★ (Hab. Swahili)

Dias 7 ao 9 Zanzibar
Tudo incluído. Dias livres para 
desfrutar desta maravilhosa ilha 
e das comodidades do hotel. Não 
deixe de visitar a capital: Stone 
Town.

Dia 10 Zanzibar/Nairobi/
Portugal
Pequeno-almoço. Resto do dia 
livre até à hora de partida em voo 
com destino a Nairobi. Chegada 
e ligação com o voo de regresso a 
Portugal . Noite a bordo.

Dia 11 Portugal
Chegada.

DESDE

€2.265
7 DIAS

€2.905
11 DIAS

TAXAS E COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

https://www.catai.pt/viajes/kenia-Selvagem.html/14938/travelpricer


Dia 1 Portugal/Nairobi
Partida em voo com destino a 
Nairobi, pela rota escolhida. 
Chegada e alojamento.

Dia 2 Nairobi/Lago Nakuru
Pensão completa. Saída por 
estrada até ao Grande Vale do Rift 
e ao Lago Nakuru. Almoço num 
lodge do Lago Nakuru. Pela tarde 
safari fotográfico nas suas margens, 
este é o refúgio de duas das 
espécies de rinoceronte. Finalizado 
o safari seguimos até ao nosso 
hotel. Jantar no lodge.

Dia 3 Lago Nakuru/Masai Mara
Pensão completa. Dirigimo-nos à 

terra dos míticos guerreiros masai. 
Safari fotográfico percorrendo as 
imensas planícies de Masai Mara, 
onde encontraremos grandes 
manadas de gnus, zebras, antílopes 
e gazelas observadas de perto pelos 
grandes predadores. Almoço e 
jantar no lodge/camp.

Dia 4 Masai Mara
Pensão completa. Dia dedicado a 
percorrer esta reserva do Quénia. 
Durante o safari fotográfico teremos 
a oportunidade de ver elefantes 
girafas, leões, leopardos, chitas, 
hienas, chacais e centenas de 
impalas. Masai Mara é o cenário da 

lendária migração dos gnus através 
do rio Mara desde as planícies do 
Serengeti na Tanzânia, um dos 
maiores espetáculos naturais do 
planeta. Almoço e jantar no lodge/
camp.

Dia 5 Masai Mara/Zanzibar
Meia pensão. Pela manhã saída 
por estrada até Nairobi. Chegada 
e partida em voo com destino a 
Zanzibar. Jantar no hotel.

Dias 6 a 8 Zanzibar
Tudo incluído. Dias livres.

Dia 9 Zanzibar/Nairobi/Portugal
Pequeno-almoço. Resto de dia 

livre até à hora de partida em voo  
de regresso a Portugal. Noite a 
bordo.

Dia 10 Portugal
Chegada.

Triângulo do Quénia e Praias do Índico
QUÉNIA NAIROBI · LAGO NAKURU · MASAI MARA · ZANZIBAR OU MAURÍCIA  
SAFARI EXCLUSIVO CATAI · VEÍCULOS 4X4 · PENSÃO COMPLETA DURANTE O SAFARI

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. 3 almoços e 3 jantares 
(bebidas não incluídas). Transporte 
em veículos 4x4 durante o safari 
com janela garantida (ocupação 
máxima 7 pessoas por veículo). 
Safari exclusivo para cliente da 
Catai. Chofer/guia em espanhol 
durante todo o safari. Todas as 
entradas aos parques especificados 
no itinerário. Chapéu de safari 
e saquito de café queniano à 
chegada. Água mineral no veículo 
durante o safari (garrafa pequena 
por pessoa e dia). 
Zanzibar/Maurícia: Tudo 
incluído.  Transferes regulares em 
Inglês. Assistência em espanhol 
na chegada ao aeroporto nas 
Maurícias, e atendimento por 
telefone em espanhol em Zanzibar.

Importante saber
Preço desde baseado em voos da 
KLM, classe R, para viajar entre 6 de 
Maio e 21 de junho, opçao Zanzibar, 
em hotéis categoria B.
Taxas aéreas incluídas opçao 
Zanzibar. KL:  € 360. 
Taxas aéreas incluídas opçao 
Maurícia. KL:  € 450. 
Por razões operacionais, pode 
dar-se o caso em algumas épocas do 
ano, que o alojamento nas áreas dos 
lagos seja no Lago Naivasha (sem 
alterar visitas e safaris).
Obrigatória vacina da febre 
amarela.

Partidas
Cat. A.
Quintas (1 jun-23 dez).
Cat. B.
Segundas (1 jun-27 dez).
Notas de partida:
KLM/Air France: Lisboa/Porto.

Hotéis
Cat. B Cat. A

Lago Nakuru. 1 noite Nakuru  Sopa Sarova Lion Hill
Masai Mara. 2 noites Mara Sopa Sarova Mara Camp
Nairobi. 1 noite Amber/4H Intercontinental/4H

Zanzibar. 4 noites Sandies Baobab/4H 
(Hab. Garden) 

Sandies Baobab/4H 
(Hab. Garden) 

Maurícia. 4 noites Ambre/4H Ambre/4H

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 
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Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

Opção Maurícia
Dia 5 Masai Mara/Nairobi
Pequeno-almoço. Pela 
manhã, saída por estrada até 
Nairobi. Chegada e tempo livre. 
Alojamento.

Dia 6 Nairobi/Maurícia
Meia pensão. Partida em voo à 
Maurícia. Chegada e transfer ao 
hotel. Jantar no hotel.

Dias 7 a 9 Maurícia
Tudo incluído. Dias livres.

Dia 10 Maurícia/Portugal
Pequeno-almoço. Transfer ao 
aeroporto. Partida em voo de 
regresso a Portugal. Noite a bordo.

Dia 11 Portugal
Chegada.

DESDE

€2.635
10 DIAS

€3.345
11 DIAS

TAXAS E COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

https://www.catai.pt/viajes/triangulo-do-quenia-praias-indico.html/14937/travelpricer


Dia 1 Portugal/Arusha
Partida em voo com destino 
a Arusha, pela rota escolhida. 
Chegada e alojamento.

Dia 2 Arusha/Ngorongoro
Meia pensão. À hora indicada 
por parte do nosso chofer/guia, 
saída por estrada até à Zona de 
Conservação de Ngorongoro. 
Chegada ao lodge ao entardecer. 
Jantar no lodge.

Dia 3 Ngorongoro
Pensão completa. Hoje 
entraremos no interior da cratera 
deste antigo vulcão já extinto e 
desfrutaremos de uma experiência 
única de safari durante a nossa 

manhã. Almoço piquenique. 
Regressaremos ao lodge e teremos 
a tarde livre para desfrutar do 
nosso alojamento e das vistas 
desta zona. Jantar no lodge.

Dia 4 Ngorongoro/Lago Manyara 
ou Tarangire
Pensão completa. Depois do 
pequeno-almoço partida até 
ao Lago Manyara ou o P.N. de 
Tarangire, dependendo da opção 
escolhida. Safari pela tarde. Jantar 
no lodge.

Dia 5 Lago Manyara ou Tarangire/
Amboseli
Pensão completa. Hoje sairemos 
por estrada até Arusha, a porta de 

entrada para os safaris na Tanzânia, 
continuaremos até à vizinha Quénia 
via Namanga. Chegaremos ao 
nosso alojamento em Amboseli, 
almoço no lodge e pela tarde saída 
de safari pelo Parque Nacional de 
Amboseli. Jantar no lodge.

Dia 6 Amboseli/Naivasha
Pensão completa. Pouco a pouco 
saímos da zona de Amboseli para 
nos dirigirmos até Nairobi, a 
capital do país queniano. Almoço 
e seguiremos com a nossa viagem 
até chegar ao Lago Naivasha. Tarde 
livre. Jantar no lodge.

Dia 7 Naivasha/Masai Mara
Pensão completa. Pela manhã 

bem cedo sairemos até à Reserva 
Nacional de Masai Mara, onde 
chegaremos para o almoço. 
Pela tarde saída de safari neste 
imponente parque. Trata-se da 
reserva de animais do Quénia e um 
dos pontos de referência de safaris 
em toda a África. Com uma extensão 
de 1500 km2, esta reserva conta 
com uma grandiosa variedade de 
espécies animais. Jantar no lodge.

Dia 8 Masai Mara
Pensão completa. Hoje 
desfrutaremos de dois safaris, 
um pela manhã e outro pela tarde 
em Mara. Sairemos à procura 
do conhecido grupo dos “Cinco 

Grandes”, grupo composto pelo 
elefante, rinoceronte, búfalo, 
leopardo e o leão. Jantar no lodge/
camp.

Dia 9 Masai Mara/Nairobi/ 
Portugal
Meia pensão. Pouco a pouco 
nos despedimos de Masai Mara e 
regressaremos a Nairobi. Almoço. 
Possibilidade de tempo livre 
dependendo da hora de partida no 
voo de regresso a Portugal. Noite 
a bordo.

Dia 10 Portugal
Chegada.

Amanhecer no Quénia e Tanzânia
QUÉNIA · TANZÂNIA  ARUSHA · NGORONGORO · LAGO MANYARA OU TARANGIRE · AMBOSELI · NAIVASHA · MASAI MARA 
SAFARI REGULAR · PENSÃO COMPLETA DURANTE O SAFARI 

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. 7 almoços e 6 jantares 
(bebidas não incluídas). Transporte 
em 4x4 durante o safari com janela 
garantida (ocupação máxima 7 
pessoas por veículo). Safari regular 
com chofer/guia em espanhol 
durante todo o safari. Todas as 
entradas nos parques especificados 
no itinerário. Água mineral no 
veículo durante o safari. Seguro 
especial Flying Doctors. Seguro de 
viagem.

Importante saber
Preço desde baseado em voos da 
Qatar Airways, classe T, para viajar 
entre 4 e 18 de Maio, opçao em 
hotéis categoria A.
Taxas aéreas incluídas. QR:  € 390. 
Por razões operativas a ordem 
dos dias na Tanzânia poderá ser 
alterada, porém respeitando 
sempre todos os safaris incluídos.
Na Cat. A realiza-se um safari ao 
amanhecer em viagem no 6º dia.
Por razões operativas, o almoço do 
último dia em Nairobi poderá ser 
alterado para jantar.

Partidas
Cat. A
Terças (3 jun-23 dec).
Cat. B
Quintas (1 jun-21 dec).
Notas de partida:
Qatar Aiways: Lisboa.

Hotéis
    Cat. B Cat. A

Arusha. 1 noite Four Points by 
Sheraton/4H 

Four Points by 
Sheraton/4H

Ngorongoro. 2 
noites

Ngorongoro Sopa/
Lodge

Ngorongoro Serena/
Lodge

Tarangire. 1 noite Tarangire Sopa/Lodge Lake Manyara Serena/
Lodge

Amboseli. 1 noite Amboseli Sopa/Lodge Oltukai/Lodge
Naivasha. 1 noite Naivasha Sopa/Lodge Enashipai/Lodge - 

Naivasha Sopa/Lodge 
Masai Mara. 2 noites Mara Sopa/Lodge 

Mara Leisure/Camp
Sarova Mara Camp 
Ashnil Mara/Camp

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 
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Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

DESDE

€3.615
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

10 DIAS

https://www.catai.pt/viajes/amanhecer-no-quenia-e-tanzania.html/13807/travelpricer


Dia 1 Portugal/Kilimanjaro/
Arusha
Partida em voo com destino a 
Kilimanjaro, pela rota escolhida. 
Chegada e continuação para 
Arusha. Alojamento.

Dia 2 Arusha/P. N. de Tarangire
Pensão completa. Partida para 
Tarangire, o terceiro maior parque 
da Tanzânia e um dos mais belos. 
É uma zona muito apreciada por 
elefantes e leões, especialmente de 
Junho a Setembro. Almoço e jantar 
no Camp.

Dia 3 Tarangire/P.N. Manyara/
Karatu
Pensão completa. Safari no Lago 
Manyara, uma floresta tropical de 
gigantescos ficus e tamarindos, 

onde veremos elefantes, búfalos, 
girafas, gnus, zebras, assim como 
várias espécies de primatas. 
Almoço e continuação para Karatu. 
Jantar no Lodge.

Dia 4 Karatu/Ngorongoro/ 
P.N. Serengeti
Pensão completa. Saída para o 
interior da Cratera de Ngorongoro 
para realizar um safari dentro desta 
caldeira vulcânica, onde poderemos 
encontrar uma grande diversidade 
de fauna assim como pequenos 
ecossistemas diferentes. Almoço 
tipo piquenique. À hora indicada 
saída para o Serengeti. Jantar no 
Lodge.

Dia 5 P. N. Serengeti
Pensão completa. Safari completo 

no Serengeti, cenário anual de 
um dos espetáculos do mundo: 
a grande migração.  Cerca de 
um milhão de gnus e zebras 
movimentam-se em torno do 
Serengeti e Masai Mara, seguidos 
de perto pelos grandes predadores. 
Também podemos encontrar 
girafas, elefantes, chitas, leopardos, 
crocodilos e hipopótamos. Almoço 
e jantar no Camp.

Dia 6 Serengeti/Karatu
Pensão completa. Safari pela 
manhã e almoço. Pela tarde saída 
para Karatu. Jantar no Lodge.

Dia 7 Karatu/Arusha/Portugal
Meia pensão. Regresso a Arusha. 
Almoço em viagem. .

Chegada e transfer ao aeroporto de 
Kilimanjaro para partir em voo de 
regresso a Portugal. 

Dia 8 Portugal
Chegada.

Safari Marafiki
TANZÂNIA ARUSHA · P.N. TARANGIRE · P.N. MANYARA · NGORONGORO · SERENGETI  
SAFARI REGULAR · VEÍCULOS 4X4 · PENSÃO COMPLETA DURANTE O SAFARI · EXTENSÃO ZANZIBAR

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. 6 almoços e 5 jantares 
(bebidas não incluídas). Transfers 
de chegada e saída. Transporte 
em veículo 4x4 durante o safari. 
Safari regular com chofer/guia em 
espanhol durante todo o safari. 
Todas as entradas aos parques 
especificados no itinerário. Água 
mineral no veículo durante o safari. 
Seguro de viagem.
Extensão Zanzibar. Meia pensão 
(bebidas não incluídas). Transfers 
regulares em inglês. 

Importante saber
Preço desde baseado em voos da 
KLM, classe R, para viajar entre 3 e 
17 Maio.
Taxas aéreas incluídas. KL: € 300.
Taxas aéreas incluídas opçao 
Zanzibar. KL: € 310.  
Os safaris incluem todas as 
refeições, e em veículos 4x4. 
Os preços das entradas aos parques 
na Tanzânia, assim como taxas 
governamentais, podem variar e 
serão repercutidos no preço final. 

Partidas
Segundas (1 jun-20 dic). 
Notas de partida:
KLM: Lisboa/Porto.

Hotéis
Arusha. 1 noite Four Points by Sheraton/4H

Tarangire. 1 noite Burunge Tented/Camp
Karatu/Ngorongoro. 
2 noites

Ngorongoro Farm House - Tloma Lodge -
Farm House Valley/Lodge 

Serengeti. 2 noites Serengeti Kaki Kati/Lodge - Serengeti Sopa/
Lodge

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 
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Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

DESDE

€3.160
8 DIAS

€3.660
12 DIAS

TAXAS E COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Extensão Zanzibar
Dia 7 Karatu/Arusha/ Zanzibar 
Meia pensão. Regresso a Arusha. 
Almoço em viagem. Chegada 
e transfer ao aeroporto de 
Kilimanjaro para partir em voo 
com destino a Zanzibar. Chegada e 
transfer ao hotel. Jantar no Hotel 
Zanbluu/4* (Deluxe Garden 
room). 

Dias 8 a 10 Zanzibar 
Meia pensão. Dias livres para 

desfrutar da praia. Não deixe de 
visitar a capital Stone Town. 

Dia 11 Zanzibar/Portugal 
Pequeno-almoço. Partida em 
voo de regresso a Portugal. Noite 
a bordo. 

Dia 12 Portugal 
Chegada.

https://www.catai.pt/viajes/tanzania-safari-marafiki.html/11988/travelpricer


Dia 1 Portugal/Kilimanjaro/
Arusha
Partida em voo com destino 
a Arusha, pela rota escolhida. 
Chegada e alojamento.

Dia 2 Arusha/Tarangire
Pensão completa. Arusha é a 
porta de entrada dos safaris no 
norte da Tanzânia. Cidade colorida 
e movimentada, destaca-se pela 
sua privilegiada localização. À 
hora indicada, saída por estrada 
até à nossa seguinte paragem no 
caminho, o Parque Nacional de 
Tarangire. Almoço e em seguida 
saída de safari. Jantar no lodge.

Dia 3 Tarangire/Serengeti
Pensão completa. Hoje trocamos 
de cenário e dirigimo-nos ao 
grande Parque Nacional do 
Serengeti atravessando a Área 

de Conservação do Ngorongoro. 
Almoço tipo piquenique. Pouco 
a pouco entramos no P.N. do 
Serengeti, onde realizaremos um 
safari em caminho até chegarmos 
ao nosso alojamento. Jantar no 
lodge.

Dia 4 Serengeti
Pensão completa. Dia completo de 
safari fotográfico num dos parques 
nacionais mais emblemáticos da 
África. Almoço. Os cinco grandes 
(leão, leopardo, elefante, búfalo e 
rinoceronte) e esperam-nos uma 
enorme variedade de antílopes, em 
especial milhares de gnus e zebras 
na sua particular migração. Jantar 
no lodge.

Dia 5 Serengeti/Karatu
Pensão completa. Saída por 
estrada percorrendo as planícies 

do Serengeti até à Área do 
Ngorongoro. Chegada a Karatu. 
Almoço e tarde livre. Jantar no 
lodge.

Dia 6 Karatu/Cratera do 
Ngorongoro/Karatu
Pensão completa. Desceremos até 
ao interior da cratera para desfrutar 
de um safari. Nenhuma outra área 
natural oferece um espetáculo tão 
impressionante no meio de uma 
grande fossa vulcânica de 600 
metros de profundidade. É a maior 
concentração permanente de vida 
selvagem na África: um autêntico 
Éden. Almoço tipo piquenique. 
Pela tarde, regresso ao nosso 
alojamento. Jantar no Lodge.

Dia 7 Karatu/Arusha/Kilimanjaro/
Portugal
Meia pensão. Regresso por 

estrada para Arusha. Almoço e 
saída por estrada para o aeroporto 
de Kilimanjaro. Partida em voo de 
regresso. Noite a bordo.

Dia 8 Portugal
Chegada.

Terras da Tanzânia Deluxe
TANZÂNIA ARUSHA · TARANGIRE · SERENGETI · NGORONGORO 
SAFARI REGULAR · VEÍCULOS 4X4 · PENSÃO COMPLETA DURANTE O SAFARI · EXTENSÃO ZANZIBAR

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. 6 almoços e 5 jantares 
(bebidas não incluídas). Transporte 
em veículos 4x4 durante o safari 
com janela garantida (ocupação 
máxima 7 pessoas por veículo). 
Safari regular. Chofer/guia em 
espanhol durante todo o safari. 
Todas as entradas aos parques 
especificados no itinerário. Água 
mineral no veículo durante o safari. 
Seguro opcional Flying Doctors 
durante o safari. Seguro de viagem. 
Extensão Zanzibar. Tudo incluído. 
Transfers regulares em inglés com 
assistência telefónica em español.

Importante saber
Preço desde baseado em voos da 
KLM, classe R, para viajar entre 3 e 
24 Maio.
Taxas aéreas incluídas. KL: € 300.
Taxas aéreas incluídas opçao 
Zanzibar. KL: € 310.  

Partidas
Terças (1 jun-21 dec).
Notas de partida:
KLM: Lisboa/Porto. 

Hotéis
Arusha. 1 noite Gran Meliá Arusha/5H
Tarangire. 1 noite Maramboi Tented/Camp
Serengeti. 2 noites Meliá Serengeti/Lodge
Karatu. 2 noites Kitela/Lodge

Hotéis previstos ou de categoria similar

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 
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Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

DESDE

€3.555
8 DIAS

€4.610
12 DIAS

TAXAS E COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Extensão Zanzibar
Dia 7 Karatu/Arusha/ Zanzibar 
Meia pensão. Regresso por 
estrada para Arusha. Almoço e 
saída por estrada para o aeroporto 
de Kilimanjaro para partir em voo 
com destino a Zanzibar. Chegada e 
transfer ao hotel. Jantar no Hotel 
Meliá/5* (Meliá room). 

Dias 8 a 10 Zanzibar 
Tudo incluído. Dias livres para 
desfrutar da praia. Não deixe de 
visitar a capital Stone Town. 

Dia 11 Zanzibar/Portugal 
Pequeno-almoço. Partida em 
voo de regresso a Portugal. Noite 
a bordo. 

Dia 12 Portugal 
Chegada.

https://www.catai.pt/viajes/terras-da-tanzania-deluxe.html/14563/travelpricer


Dia 1 Portugal/Joanesburgo
Partida em voo com destino a 
Joanesburgo, pela rota escolhida 
Chegada e alojamento.

Dia 2 Joanesburgo/Mpumalanga/
Área Kruger
Meia pensão. Saída por estrada 
para o Área Kruger através da 
província de Mpumalanga. Pelo 
caminho, podemos contemplar o 
Bourke’s Luck Potholes no Blyde 
River Canyon (visitas sujeitas ao 
tempo disponível e condições 
meteorológicas). Jantar no lodge. 

Dia 3 Parque Kruger
Meia pensão. Safari de dia 
completo em veículos 4x4 abertos à 
procura dos “Big Five”, conduzidos 
por experientes rangers em inglês. 
Jantar no lodge.

Dia 4 Área Kruger/Pretória/
Cidade do Cabo
Pequeno-almoço. Regresso 
por estrada para Joanesburgo. 
Visita panorâmica dos principais 
monumentos da capital política: 
Pretória, e em especial os “Union 
Buildings”, sede do governo, onde 
Mandela foi proclamado primeiro 
presidente de raça negra do país e 

foi celebrado o seu funeral. Saída 
para o aeroporto de Joanesburgo e 
formalidades de embarque em voo 
doméstico com destino à Cidade do 
Cabo. Chegada e transporte para 
o hotel.

Dia 5 e 6 Cidade do Cabo
Pequeno-almoço. Dias livres para 
desfrutar de excursões opcionais 
em espanhol. Consulte-nos.

Dia 7 Cidade do Cabo/Portugal 
Pequeno-almoço. Dia livre. Partida 
em voo de regresso a Portugal. 

Dia 8 Portugal 
Chegada.

Essência da África do Sul
ÁFRICA DO SUL JOANESBURGO · P.N.KRUGER · CIDADE DO CABO  
CIRCUITO REGULAR · VEÍCULOS 4X4 NO KRUGER. EXTENSÃO À MAURÍCIA 

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. 2 jantares (bebidas 
não incluídas). Transfers em 
Joanesburgo e Cidade do Cabo 
com chofer/guia em espanhol. 
Transporte em carro, combi 
ou autocarro (dependendo do 
número de participantes) com 
guia / acompanhante em espanhol 
no Kruger do 2º ao 4º dia. Safari 
em 4X4 aberto pelo interior 
do Parque Kruger. Entrada no 
Kruger. Visitas panorâmicas em 
Mpumalanga e Pretória, sujeitas 
à disponibilidade de tempo e 
condições meteorológicas. Seguro 
de viagem.

Extensão Maurícia. Tudo 
Incluído. Transferes regulares em 
Inglês. Assistência em espanhol 
na chegada ao aeroporto nas 
Maurícias, e atendimento por 
telefone em espanhol em Zanzibar.  

Partidas
KLM: Segundas (1 jun-25 out). 
AF: Domingos (1 jun-24 out). 
Notas de partida:
AF/KLM: Lisboa/Porto.
Partidas Air France: o programa 
opera partindo um dia antes 
(domingo), realizando noie a bordo.

Hotéis
Cat. D Cat. C Cat. B Cat. A

Joanesburgo.  
1 noite

Signature LUX - 
Sandton/3H

Maslow/4H Maslow/4H The 
Michelangelo/5H

Área do Kruger. 
2 noites

Destiny/Lodge Stille Woning/4H Stille Woning/4H Nut Grove 
Manor/4H

Cidade do Cabo. 
3 noites

Fountains/4H Fountains/4H The Onyx Cape 
Town/4HSup 

Radisson Blu 
Waterfront/5H

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 
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Extensão Maurícia (para opção voos KLM)

Dia 7 Cidade do Cabo/Maurícia
Pequeno-almoço. Partidas em voo 
com destino à Maurícia, de acordo 
com o plano de voos. Chegada, 
transporte para o hotel. Jantar no 
Hotel Ambre/4★ (Hab. Superior 
Garden).
Dias 8 a 10 Maurícia
Tudo incluído. Dias livres.

Dia 11 Maurícia/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo 
de regresso a Portugal. Noite a 
bordo.

Dia 12 Portugal
Chegada.

DESDE

€1.460
8 DIAS

€2.555
12 DIAS

TAXAS E COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Importante saber
Preço desde baseado em voos 
da KLM/Air France, classe N, para 
viajar entre 10 de Maio e 28 de 
junho e entre 16 de Agosto e 25 de 
Outubro, em hotéis categoria D.
Taxas aéreas incluídas. 
KL/AF:  € 310.

Taxas aéreas incluídas opçao 
Maurícia. KL/AF:  € 545.  
Safari em veículo 4X4 aberto 
pelo interior do Parque Nacional 
de Kruger, com uma capacidade 
máxima 9-10 pessoas por veículo 
garantindo um acompanhante 
em espanhol, durante meio dia 

de safari como mínimo que irá 
alternando entre os veículos, 
no caso de haver mais de 10 
participantes. Os alojamentos no 
Parque Kruger, foram selecionados 
os Lodges fora do Parque, no 
entanto, isso não prejudicará  o 
safari.

https://www.catai.pt/viajes/a-essencia-da-africa-do-sul.html/11428/travelpricer


Dia 1 Portugal/Joanesburgo 
Partida em voo com destino a 
Joanesburgo, pela rota escolhida. 
Chegada e alojamento.

Dia 2 Joanesburgo/Mpumalanga/
Área Kruger (Reserva Privada)
Meia pensão. Pela manhã 
seguimos para a Área do Parque 
Nacional Kruger. Para chegar 
ali atravessamos a província de 
Mpumalanga que significa “o lugar 
onde nasce o sol”. A paisagem que 
nos espera hoje é de uma beleza 
incrível. Chegaremos a lugares 
mágicos como Bourke’s Luck 
Potholes no Canyon do Rio Blyde, 
o desfiladeiro mais profundo do 
mundo. Depois desta impactante 

rota, chegamos pela tarde ao nosso 
destino. É o momento de descansar 
e repor as forças. Jantar no lodge.

Dia 3 Área Kruger (Reserva 
Privada)   
Pensão completa. Encontramo-
nos na nossa reserva privada na 
Área Kuger. Despertamos cedo 
para começar com a primeira das 
nossas atividades. Espera-nos um 
dia de safari no interior da nossa 
reserva privada. Kruger é um dos 
poucos lugares na África do Sul 
onde se pode ver o grupo dos “cinco 
grandes”. Saída à primeira hora da 
manhã, que é quando os animais, 
junto com o entardecer, estão mais 
ativos. Elefantes, leões, leopardos, 

búfalos e rinocerontes entre outros 
animais irão cruzar o nosso caminho. 
O nosso guia irá contar-nos alguns 
dos segredos desta maravilha 
natural. Almoço. Jantar no lodge.

Dia 4 Área Kruger/Joanesburgo/
Cidade do Cabo
Meia pensão. Aproveitamos até 
ao último momento, e esta manhã 
teremos a possibilidade de poder 
realizar mais um safari, saída de 
novo em busca dos animais que 
aqui habitam. À hora indicada 
deixamos atrás a nossa reserva 
privada no Kruger e com um 
almoço tipo piquenique seguimos 
o nosso caminho para Joanesburgo. 
Hoje teremos duas opções, ou 

optamos por regressar por estrada 
para Joanesburgo ou então voar 
desde o Kruger à Cidade do Cabo 
(consultar preço neste último caso). 
No caso de regressar a Joanesburgo 
por estrada apanharemos ali o 
voo para a Cidade do Cabo. À sua 
chegada transfer ao hotel.

Dia 5 e 6 Cidade do Cabo
Pequeno-almoço. Teremos pela 
frente dois dias livres para relaxar 
e conhecer esta cidade. A Cidade 
do Cabo conta também com 
belezas naturais como as suas 
praias, possui também uma imensa 
riqueza cultural mistura do europeu 
com o africano. Terá também a 
possibilidade de realizar diferentes 

excursões opcionais. Existem 
várias opções como conhecer a 
Península da Boa Esperança, visitar 
algum vinhedo com degustação 
de vinhos, excursões em barco, 
pedestrianismo ou simplemente 
percorrer os seus museus e galerias 
de arte.

Dia 7 Cidade do Cabo/Portugal
Pequeno-almoço. Resto de dia 
livre até à partida em voo de 
regresso a Portugal. Noite a bordo.

Dia 8 Portugal
Chegada.

África do Sul Espetacular
ÁFRICA DO SUL  JOANESBURGO · RESERVA PRIVADA NO P.N. KRUGER · CIDADE DO CABO 
SAFARI REGULAR · RESERVA PRIVADA NA ÁREA DO KRUGER

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. 2 jantares (bebidas 
não incluídas) e 2 almoços 
(um deles tipo piquenique). 
Transporte em carro, combi, 
autocarro (dependendo do 
número de participantes) com 
guia acompanhante em espanhol. 
Safaris em 4x4 aberto pelo interior 
da nossa reserva privada na Área 
do Kruger. Visita panorâmica 
em Mpumalanga sujeitas à 
disponibilidade de tempo e 
condições meteorológicas.  
Seguro de viagem.

Importante saber
Preço desde baseado em voos 
da KLM/Air France, classe N, para 
viajar entre 10 de Maio e 28 de 
junho e entre 16 de Agosto e 27 de 
Setembro.
Taxas aéreas incluídas. 
KL/AF: € 310.
Safari 4x4 aberto, pelo interior 
da sua reserva privada na Área do 
Kruger capacidade máxima 9-10 
pessoas por veículo, garantindo um 
acompanhante de idioma espanhol 
que irá alternando entre os distintos 
4x4 no caso de haver mais de 10 
participantes.
Dia 4 existe a possibilidade de voar 
diretamente desde a Área Kruger 
até à Cidade do Cabo.
Alojamentos: na Área do Kruger, 
foi selecionado um Lodge localizado 
fora dos limites do mesmo sem 
prejuízo para o desenvolvimento 
do safari.

Partidas
KLM: Segundas e sextas
(1 jun-17 dec). 
AF:  Domingos e quintas* 
(1 jun-16 dec).
(*) Partidas Air France opera 
partindo um dia antes com voo 
noturno e noite a bordo.
Notas de partida:
KLM: Lisboa/Porto.

Hotéis
Joanesburgo. 1 noite Silverbirch@ Birchwood/4H

Reserva Privada Área Kruger. 2 noites Moditlo Game/Lodge
Cidade do Cabo. 3 noites Park Inn Foreshore/4H

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 
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https://www.catai.pt/viajes/sudafrica-espectacular-pt.html/14297/travelpricer


Dia 1 Portugal/Joanesburgo
Partida em voo com destino a 
Joanesburgo, pela rota escolhida. 
Chegada e alojamento.

Dia 2 Joanesburgo/ Área Kruger 
(Reserva Privada)
Pensão completa. Transfer para 
o aeroporto. Partida em voo 
regular até a um dos aeroportos 
de Mpumalanga (Hoedspruit ou 
Nelspruit, segundo a reserva privada 
escolhida) nas proximidades do 
P.N. Kruger. Transfer por estrada 
até ao Lodge. Almoço e após 
um breve descanso iniciamos 
o safari fotográfico em veículo 
acompanhados do nosso experiente 
ranger em inglês. Os habitantes da 
savana começam a sua atividade 
após o intenso calor do dia e o sol 
torna-se num sensacional vermelho 

típico de um pôr-do-sol africano. 
Regresso ao Lodge para refrescos e 
bebidas antes do jantar.

Dia 3 Área Kruger (Reserva 
Privada)
Pensão completa. Dia dedicado 
ao safari fotográfico na reserva, 
começando muito cedo pela 
manhã. A zona do Parque Kruger 
tipifica a magia africana. Sem cercas 
entre a reserva e o Parque Kruger, 
os animais abundam, movendo-se 
livremente através da beleza desta 
zona do continente africano. A caça 
está proibida e os animais convivem 
com os veículos do safari sem 
perturbar o seu comportamento 
natural de caça, alimentação e 
exposição. As reservas possuem 
uma grande biodiversidade no seu 
habitat, flora e fauna, brindando 

uma excelente oportunidade de 
se encontrar com os "Big Five" 
(elefante, rinoceronte, búfalo, 
leão e leopardo) assim como o cão 
selvagem e chita. Possibilidade de 
realizar passeios guiados a pé, uma 
oportunidade de sentir o pulso de 
África nos seus pés e experimentar 
muito de perto a vida selvagem. 
Após o primeiro safari em veículos 
abertos 4x4, regressamos ao lodge 
para o almoço. Safari ao entardecer, 
momento do dia de vibrante 
atividade na savana. Jantar no 
lodge.

Dia 4 Área Kruger/Cidade do 
Cabo
Pequeno-almoço. Pela manhã 
cedo, desfrutamos de outro safari. 
Regresso ao Lodge para o pequeno-
almoço. À hora prevista, transfer 

para o aeroporto para partir em voo 
regular com destino à Cidade do 
Cabo. Chegada e transfer ao hotel.

Dias 5 e 6  Cidade do Cabo
Pequeno-almoço. Dias livres para 
desfrutar desta bonita cidade da 
África Austral, com possibilidade de 
realizar excursões opcionais:  
• Zona da Península do Cabo da Boa 
Esperança. Inclui um mini cruzeiro 
desde Hout Bay para a Ilha das 
Focas (Duiker Island),uma visita 
à zona do Cabo da Boa Esperança 
e outra para os pinguins da Praia 
Boulders em Simonstown (visita em 
espanhol).  
• Visita da Cidade e da Zona 
das Vinhas. Inclui um percurso 
panorâmico pelos principais 
monumentos da Cidade. Visita em 
espanhol.  

• Sobrevoo em helicóptero  
(12-15 min) do Waterfront, o famoso 
estádio de futebol da Cidade 
do Cabo, as pr aias de Clifton e 
Camps Bay e a montanha dos Doze 
Apóstolos.  
• Baleias em Hermanus.  
• Imersão em jaula de aço para 
alimentar os tubarões brancos.
Consultar Preços e dias de operativa 
para estas visitas tanto para 
partidas regulares como privadas.

Dia 7 Cidade do Cabo/Portugal 
Pequeno-almoço. Partida em voo 
de regresso a Portugal. Noite a 
bordo.

Dia 8 Portugal
Chegada.

África do Sul: Safaris de Luxo em Reservas Privadas
ÁFRICA DO SUL JOANESBURGO · AREA KRUGER · CIDADE DO CABO  
SAFARI EM 4X4 COM RANGERS EM INGLÊS

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e  
pequeno-almoço. 2 almoços e  
2 jantares (bebidas não incluídas) 
durante o safari. Safari em 4x4 
aberto pelas reservas privadas 
da Zona do Parque Kruger com 
"rangers" (chofer/guia em inglês) 
e rastreadores em veículo não 
exclusivo. Seguro de viagem.

Partidas
Diárias (1 jun-26 out).
Notas de partida:
KLM/Air France: Lisboa/Porto.

Hotéis
Cat. D Cat. C Cat. B Cat. A

Joanesburgo. 
1 noite

Mondior/4H Mondior/4H D`Oreale/5H D`Oreale / 5H

Área Kruger. 
2 noites

Kapama River 
Lodge/5H

Lukimbi Safari 
Lodge/5H

Kapama Southern 
Camp Suites/5H 

Ulusaba Safari 
Lodge/5H 

Cidade do Cabo. 
3 noites

Park Inn 
Foreshore/4H 

Park Inn 
Foreshore/4H

Radison Blu Hotel 
and Residences5H

Taj Cape 
Town/5HSup.

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 
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€2.595
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Importante saber
Preço desde baseado em voos da 
KLM/Air France, classe N, para viajar 
entre 10 de Maio e 28 de junho e 
entre 16 e 25 Agosto, em hotéis 
categoria D.
Taxas aéreas incluídas. 
KL/AF: € 450.
Os aeroportos adequados para 
chegar em voo de linha regular 
ao Parque Kruger são os de 
Hoedspruit (Kapama) ou Nelspruit 
(Ulusaba e Lukimbi). Os safaris 

no Kruger incluem as refeições e 
atividades próprias do lodge. As 
mesmas são partilhadas com o 
resto dos hóspedes, algumas com 
suplemento, operadas em inglês 
pelos próprios rangers dos lodges 
ou camps.
As reservas privadas encontram-se 
localizadas fora do Parque Nacional 
de Kruger. Os safaris saõ realizadas 
dentro da própia reserva.

https://www.catai.pt/viajes/africa-do-sul-luxo-reservas.html/13277/travelpricer


Dia 1 Portugal/Windhoek
Partida em voo com destino 
Windhoek, pela rota escolhida. 
Noite a bordo.

Dia 2 Windhoek
Chegada à capital do país, onde é 
possível contemplar as mulheres 
“herero” adornadas com grandes 
vestimentas coloridas. Alojamento. 

Dia 3 Windhoek/Parque Nacional 
de Etosha
Meia pensão. Saída por estrada 
para o norte passando por 
Okahandja e Otjiwarongo. Em 
Okahandja visita-se o Mercado 
de Mbangura. Pela tarde e 
dependendo da hora de chegada, 
existe a possibilidade de sair para 
realizar um breve safari no P.N. de 
Etosha. Jantar no Lodge. 

Dia 4 Parque Nacional de Etosha 
Meia pensão. Safari de dia completo 

em 4x4 pelo P.N. de Etosha. Deve 
a sua paisagem única ao vale de 
um lago normalmente seco de 
aproximadamente 5.000 km². Das 
114 espécies de mamíferos, vários 
são endémicos, únicos e difíceis de 
encontrar noutras zonas de África e 
encontram-se em perigo de extinção 
como o rinoceronte e o dik dik negro, 
a chita e a impala. Jantar no lodge.  

Dia 5 Parque Nacional de Etosha/
Twyfelfontein 
Meia pensão. Saída por estrada 
para a região Damaraland, 
onde poderemos desfrutar da 
paisagem vulcânica com formações 
geológicas assombrosas. Pelo 
caminho poderá desfrutar de 
uma excursão para ver os “himba“ 
e conhecer o seu estilo de vida. 
Chegada ao lodge. Saída para 
realizar uma excursão nos bancos 
secos dos rios de Darmaraland em 

busca dos Elefantes do deserto. 
Jantar no lodge.

Dia 6 Twyfelfontein/
Swakopmund
Pequeno-almoço. Saída para 
visitar as gravuras rupestres de 
Twyfelfontein; nalguns casos, 
as pinturas e gravuras têm mais 
de 5.000 anos de antiguidade. 
Seguimos pela estrada até 
Swakopmund, um dos lugares de 
férias mais populares na costa da 
Namíbia. Tarde livre. 

Dia 7 Swakopmund/Walvis Bay/
Swakopmund/Deserto do Namibe
Meia pensão. Saída para a baía 
de Walvis para desfrutar de 
um minicruzeiro acompanhos 
por golfinhos, focas e leões-
marinhos enquanto desfrutamos 
das excelentes ostras locais e 
vinho espumante. Depois do 
cruzeiro, partimos pela estrada 

até ao Deserto do Namibe através 
da Passagem de Ghaub e de 
Kuiseb para chegarmos à área de 
Sossusvlei. Chegada ao lodge pela 
tarde. Jantar no lodge. 

Dia 8 Deserto do Namibe
Pensão completa. Pela manhã, 
visitamos as dunas de Sossusvlei 
e Deadvlei, algumas com 300 
metros de altura. Podemos subir 
caminhando por alguma delas para 
compreender a enorme imensidão 
deste deserto. Regresso ao lodge 
desfrutando de espetaculares 
paisagens como a Duna Elim, uma 
das maiores. Almoço no lodge. 
Depois visitamos o Canyon de 
Sesriem onde séculos de erosão 
perfuraram uma estreita garganta 
de cerca de 1 km de longitude e 
30/40 metros de profundidade. 
Jantar no lodge.

Dia 9 Deserto do Namibe/

Windhoek/Portugal 
Pequeno-almoço. Bem cedo 
regresso a Windhoek. Chegada e 
transfer ao aeroporto para partir em 
voo de regresso a Portugal. Noite 
a bordo. 

Dia 10 Portugal
Chegada.

Namíbia ao Completo
NAMÍBIA  WINDHOEK · P.N. ETOSHA · TWYFELFONTEIN · SWAKOPMUND · DESERTO DO NAMIBE  
CIRCUITO REGULAR 

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. 1 almoço e 5 jantares 
(bebidas não incluídas). Transporte 
em veículo, minibus ou autocarro 
dependendo do número de 
passageiros. Safari 4x4 no dia 4 no 
P.N. de Etosha, visita dos “himba”, 
visita das gravuras rupestres na 
zona de Damaraland, vista do 
Deserto do Namibe com guia em 
espanhol e em serviço regular. 
Travessia em minicruzeiro com 
bebidas e aperitivos em Walvis Bay. 
Entradas aos Parques Nacionais.  
Seguro de viagem.

Importante saber
Preço desde baseado em voos 
da en Ethiopian Airlines, classe U, 
para viajar entre 13 de Maio e 13 de 
junho e entre 5 de setembro e 24 
de Outubro
Taxas aéreas incluídas. ET: € 420.
Por razões operativas poderia dar-se 
o caso de que o transfer de chegada 
do aeroporto ao hotel de Windhoek, 
ou o trajeto do Deserto do Namibe 
ao aeroporto no dia de partida seja 
em inglês. No caso de se poder 
realizar um breve safari pelo P.N. 
de Etosha no 3º dia de viagem, este 
seria no veículo do circuito.

Partidas
Junho: 3, 17.
Julho: 1, 8, 15, 22, 29.
Agosto: 5, 12, 19, 26. 
Setembro: 2, 9, 16, 23, 30.
Outubro: 4, 18. 
Novembro: 11, 25.
Notas de partida:
Ethiopian Airlines: Lisboa/Porto. 

Hotéis 
Windhoek. 1 noite Avani Windoek/4H
Etosha Oriental. 2 noites Toshari/Lodge 
Twyfelontain. 1 noite Twyfelfontain Country/Lodge
Swakopmund. 1 noite Swakopmund Sands Hotel/4H
Deserto do Namibe. 2 noites Namib Desert/Lodge

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 
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https://www.catai.pt/viajes/namibia-ao-completo.html/14188/travelpricer


Dia 1 Portugal/Antananarivo
Partida em voo com destino 
Antananarivo, pela rota escolhida. 
Noite a bordo.
Dia 2 Antananarivo
Chegada ao aeroporto da capital, 
receção por parte do nosso 
correspondente em destino e 
transfer ao hotel. Alojamento.
Dia 3 Antananarivo/Andasibe
Pequeno-almoço. Saída para o 
Parque Nacional de Andasibe. 
Continuamos com a visita de um 
mercado e a cidade de Morangana 
até chegar ao P.N de Andasibe.
Dia 4 Andasibe
Pequeno-almoço. Visitamos a 
reserva especial de Analamazaotra, 
a única dentro do parque nacional 
onde encontramos o maior lémure de 
Madagáscar: o indri indri. Pela tarde 
faremos um pequeno passeio pela 
localidade de Andasibe. Regresso 
ao lodge. Pela noite visita noturna 
da Reserva Privada, onde veremos 
diversas espécies de fauna endémica.
Dia 5 Andasibe/Behenjy/
Antsirabe
Pequeno-almoço. Saída para as 
"Terras Altas" malgaxes entre uma 

paisagem de terraças de arroz, 
percorrendo a famosa estrada 
RN7. Almoço (não incluído) na 
cidade do Foie-gras, Behenjy, onde 
poderemos degustar diversas 
variedades desta deliciosa iguaria. 
Continuação para Ambatolampy, 
para conhecer a curiosa fabricação 
artesanal das caçarolas de alumínio. 
Pela tarde, chegada à cidade 
colonial de Antsirabe.
Dia 6 Antsirabe/Ambositra/ 
P.N. Ranomafana
Pequeno-almoço e tour em Pousse-
Pousse (similares aos riquexós da 
Índia) para percorrer o centro histórico 
desta cidade de outro tempo. Visita 
do Atsena Kely (pequeno mercado), a 
Catedral, estação de comboios, bem 
como os edifícios da época colonial 
francesa. Após a visita, partida para 
a capital do artesanato malgaxe, 
Ambositra. Visita livre das lojas de 
marchetaria e seda. Almoço (não 
incluído). Pela tarde, chegada ao P.N. 
de Ranomafana.
Dia 7 P.N. Ranomafana/
Sahambavy
Pequeno-almoço e visita a pé 
bem cedo ao Parque Nacional 

de Ranomafana, onde faremos 
um trekking de aprox. 4 horas 
de duração. Após o almoço tipo 
piquenique (não incluído) visita 
panorâmica da cascata sobre o rio 
Namorona. Seguimos para a cidade 
de Sahambavy.
Dia 8 Sahambavy/Fianarantoa/
Ambalavao/Anja/Isalo
Meia pensão. Saída para Ranohira. 
Visita da "cidade velha" de 
Fianarantsoa. Continuação para 
a localidade de Ambalavao, onde 
visitaremos a fábrica de papel 
antemoro e a Reserva Natural de 
Anja, onde veremos facilmente os 
lémures da espécie maki catta bem 
como camaleões e túmulos betsileo-
Sul (trekking 1h30min). Almoço 
(não incluído) e a continuação até ao 
Parque Nacional de Isalo. Jantar.
Dia 9 P.N. Isalo
Meia pensão. Visita do Parque 
Nacional de Isalo. Visita da cascata 
das Ninfas, piscina azul e piscina 
negra no famoso Canyon de Namaza 
(piquenique não incluído) e do 
espetacular pôr-do-sol desde a "janela 
do Isalo". Regresso ao hotel. Jantar.

Dia 10 Isalo/Minas de Zafiro/ 
Poblado Bara/Isalo
Meia pensão. Saída para a famosa 
localidade de Ilakaka, reconhecida 
pelas suas minas de safira e o seu 
ambiente "Far West". Visita das minas 
de safira, onde poderemos observar o 
trabalho a céu aberto nestas curiosas 
escavações. Também visitaremos o 
atelier de polimento e talha da pedra 
bem como o interessante show-room. 
Almoço (não incluído). Regresso 
ao hotel e visita a pé da localidade 
de Bara de Mariany. Regresso ao 
lodge e pôr-do-sol desde a "Giorgio's 
Window". Jantar.
Dia 11 Isalo/P.N. Zombitse/Tulear
Pequeno-almoço. Saída em 
direção ao sul, observando pelo 
caminho os famosos túmulos 
Mahafaly. Visitaremos também 
o Parque Nacional de Zombitse 
onde faremos um passeio para 
ver os lémures da espécie Sifaka, 
bem como os camaleões. Também 
nos aproximaremos para visitar 
o Monumento ao Trópico de 
Capricórnio. Pela tarde, transfer à 
Reserva de Reniala e a sua floresta 
de baobás. Visita a pé (1 hora 
aprox.) para observar estas árvores 

endémicas da ilha. Transfer ao hotel.
Dia 12 Tulear/Antananarivo.
Pequeno-almoço. À hora indicada, 
transfer ao aeroporto para partir no 
voo de regresso para Antananarivo. 
Chegada e visita (dependendo da hora 
de chegada do voo) do Mercado de 
Artesanato de La Digue, a maior feira 
de artesanato da ilha e um dos maiores 
mercados da África. Continuação para 
o centro da cidade, realizando um 
percurso panorâmico pela estação de 
Soarano, Avenida da Independência, 
etc… Transfer ao hotel. 
Dia 13 Antananarivo/Portugal
Pequeno-almoço. Transfer ao 
aeroporto e partida no voo de 
regresso a Portugal. Noite a bordo. 
Dia 14 Portugal
Chegada.

Extensão Praias de 
Madagáscar 
Existem diferentes opções para 
acabar a sua viagem Madagáscar; 
Sul Malgaxe nalguma das 
paradisíacas praias da costa de 
Madagáscar. Consultar.

Madagáscar; Sul Malgaxe
MADAGÁSCAR  ANTANANARIVO · ANDASIBE · RANOMAFANA · FIANANRATSOA · ISALO · P.N ZOMBITSE · TULEAR · 
EXTENSÃO PRAIAS (IFATY OU NOSY BE)  
CIRCUITO REGULAR

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. 3 jantares (bebidas não 
incluídas). Circuito regular com 
guia em espanhol (exceto durante 
a estadia na praia). Entradas aos 
parques mencionados no itinerário. 
Todas as visitas e excursões 
mencionadas no programa. Seguro 
de viagem. 
Consultar preço Extensão Praias de 
Madagáscar.

Importante saber
Preço desde baseado em voos 
da Air France, classe N, para viajar 
entre 17 de Maio e 21 de junho 
e entre 16 de Agosto e 13 de 
Decembro.
Taxas aéreas incluídas. AF: € 405. 
No caso de pernoitar no hotel 
Vakona Forest em Andasibe, a visita 
à noite será feita na reserva privada 
do hotel.

Partidas 
Segundas (1 jun-25 out).
Notas de partida:
Air France: Lisboa/Porto.

Hotéis
Antananarivo. 2 noites Accor Ibis/3H - Au Bois Verte/3H

Andasibe. 2 noites Mantadia/Lodge 
Antsirabe. 1 noites Royal Palace/3H - Couleur Café/3H

Ranomafana. 1 noite Hotel Thermal/3H - Setam/Lodge
Sahambavy. 1 noite Lac Hotel/3HSup.
Isalo. 3 noites Isalo Rock/Lodge
Tulear. 1 noite Moringa Hotel/3H

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 
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https://www.catai.pt/viajes/madagascar-malgaxe.html/14884/travelpricer


Dia 1 Portugal/Entebbe
Partida em voo com destino a 
Entebbe, pela rota escolhida. 
Transfer ao hotel. Alojamento. 

Dia 2 Entebbe/P.N. das Cataratas 
de Murchison
Pensão completa. Saída em 
direção noroeste via Masindi, ao 
P. N. das Cataratas Murchinson. 
Faremos uma paragem no 
Santuário de Rinocerontes de Ziwa. 
Almoço. Continuação para o Parque 
cruzando o Rio Nilo em ferry. 
Chegada ao lodge ao entardecer. 
Jantar no lodge.

Dia 3 Parque Nacional das 
Cataratas Murchison
Pensão completa. Safari de meio 
dia em veículo 4x4 para explorar 

a savana. Regresso ao seu lodge 
para o almoço. Pela tarde safari, 
porém desta vez em lancha pelas 
margens do Nilo onde veremos 
hipopótamos, crocodilos e 
uma grande variedade de aves. 
Desembarque para realizar uma 
caminhada até ao alto das cataratas 
Murchison. Jantar no lodge.
Dia 4 P.N. das Cataratas 
Murchison/Vale Albertino do 
Rift/Fort Portal
Pensão completa. Saída por 
estrada passando pela cidade de 
Hoima. Almoço num restaurante 
local. O caminho está repleto de 
plantações de cana-de-açúcar, de 
chá, café, bananas e cacau: Chegada 
a Fort Portal, a capital do reino de 

Toro. Jantar no lodge. (A viagem 
é de quase 7-8 horas, através de 
estradas de terra).
Dia 5 Fort Portal/P.N de Kibale/
Parque Queen Elizabeth
Pensão completa. Caminhada 
guiada no P.N de Kibale. Entre os 
primatas encontrarão o colobus 
branco e preto, o macaco colobus 
vermelho e o macaco azul. Almoço. 
Pela tarde, continuação para o P.N de 
Queen Elisabeth. Jantar no lodge.

Dia 6 Parque Nacional Queen 
Elizabeth
Pensão completa. Safari em 
veículos 4x4 pela área norte do 
parque para o Lago George e a 
aldeia de Kasenyi. Almoço. Pela 
tarde realizaremos uma excursão de 

barco pelo canal de Kazinga. Saída 
por estrada para Ishasha. Jantar 
no lodge.

Dia 7 Ishasha/Bwindi
Pensão completa. Safari na zona 
sul do parque Queen Elizabeth à 
procura dos ‘’Leões trepadores’’. 
Também procuraremos búfalos, 
elefantes, o antílope Topi, o 
leopardo com sorte e muitas 
espécies de aves. Almoço e 
continuação para Bwindi. Jantar 
no lodge.

Dia 8 Bwindi (Trekking de gorilas 
de montanha).
Pensão completa. Muito cedo, 
saída por estrada para iniciar o 
trekking em busca de gorilas, 
com um experiente guia-ranger, 

em grupos de 8 pessoas como 
máximo. Uma vez visto o grupo 
que nos corresponde, dispomos de 
60 minutos para estar com eles e 
desfrutar da sua companhia. Uma 
experiência única e inesquecível. 
Almoço piquenique. Regresso. 
Jantar no lodge.

Dia 9 Bwindi/Entebbe/Portugal
Meia pensão. Saída por estrada 
de regresso a Entebbe. O caminho 
é longo,chegaremos a Entebbe à 
última hora da tarde. Almoço em 
rota.

Dia 10 Portugal
Pela madrugada, à hora 
indicada,transfer ao aeroporto 
para partir em voo de regresso a 
Portugal. Chegada.

Descobrindo Uganda 
UGANDA ENTEBBE · CATARATAS MUCHINSON · TREKKING CHIMPANZÉS E GORILAS DE MONTANHA
CIRCUITO REGULAR · INCLUI AUTORIZAÇÃO PARA CONTEMPLAR GORILAS ECHIMPANZÉS · PENSÃO COMPLETA

Nossos serviços
Voo de linha regular classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. 8 almoços e 7 jantares 
(bebidas não incluídas). Transfers de 
chegada e partida. Transporte em 
veículo Land Cruiser com chofer em 
inglês. Tradutor de espanhol (o guia 
não acompanha nos trekkings de 
gorilas e chimpanzés). Água mineral 
durante a viagem. Permissão 
para os trekking à procura de 
chimpanzés e gorilas. Entrada aos 
parques e impostos. 

Se o voo de regresso for a partir das 
00: 00h, o quarto estará disponível 
até o momento do transfer a para o 
aeroporto. Seguro de viagem.

Importante saber
Preço desde baseado em voos da 
KLM, classe N, para viajar entre 9 de 
Maio e 20 de junho.
Taxas aéreas incluídas. KL: € 290. 
Permissão da gorilas e chimpanzés  
incluído (€ 530).

Partidas
Junho: 6, 20. 
Julho: 4, 18. 
Agosto: 1, 8, 15, 22. 
Setembro: 5, 19. 
Outubro: 3, 17. 
Novembro: 14.
Dezembro: 19, 26.
Notas de partida:
KLM: Lisboa/Porto.

Hotéis
Entebbe. 1 noite 2 Friends Guest House - Cassia/Lodge 
Murchison Falls. 2 noites Pakuba Lodge - Bwana Tembo Lodge 
Fort Portal. 1 noite Chimpanzee Forest Guest House - Isunga 

Lodge 

Queen Elizabeth 
(Norte). 1 noite

Ihamba Lakeside Lodge - Engazi Lodge 

Queen Elizabeth (Sul). 
1 noite

Ishaha Jungle Lodge

Bwindi. 2 noites Ichumbi Lodge - Bakiga Lodge

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 
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Realize um 
orçamento, 
pré-reserva ou 
reserve todas 
estas viagens no Catai 
TravelPricer. Disponível em 
www.catai.pt

DESDE

€3.820
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

10 DIAS

No Uganda, existem 10 grupos de 
gorilas, em diferentes setores do 
parque, acostumados à presença 
humana e podem ser visitados por 
turistas. Cada grupo pode ser visitado 
no máximo por 8 pessoas / dia e o 
encontro com os gorilas é
escrupulosamente limitado a 1 hora. 
A caminhada pode durar entre 1 
e 8 horas e podem ser alcançadas 
altitudes de mais de 2.500 metros. 

O terreno é acidentado. Apesar de 
caminhar requer esforço físico, a 
beleza da floresta e da paisagem 
tornam o passeio muito divertido. 
Por tudo isto é importante estar bem 
equipado: botas trekking, calças 
compridas, t-shirt mangas compridas, 
impermeável, boa proteção solar e 
chapéu. A idade mínima é 15 anos. 
Permissão para visitar gorilas: 
devido à elevada procura por licenças 

não é garantida a autorização até 
à realização do pagamento. As 
autorizações não são reembolsáveis 
e não permitem alteração de data. A 
atividade de trekking
de chimpanzés no Uganda realizada 
de acordo com as regras do parque e 
pode fazer-se de tarde ou pela manhã,  
de acordo com a disponibilidade de 
autorizações. Condições especiais 
de Cancelamento: Autorizações 

chimpanzés e gorilas têm 100% de 
gastos de cancelamento à hora da 
confirmação. Restantes condições de 
cancelamento
serviços terrestres de acordo com p. 
5. O preço da autorização para a visita 
aos gorilas e chimpanzés é 865 € por 
pessoa, a partir de 1 de julho.

https://www.catai.pt/viajes/Descobrindo-Uganda.html/14300/travelpricer


Dia 1 Portugal/Dakar
Partida em voo com destino Dakar, 
via cidade de ligação. Chegada e 
transfer ao hotel. Alojamento.

Dia 2 Dakar/Goreia/Lompoul
Meia pensão. Depois de um 
percurso por Dakar para visitar 
algum dos seus coloridos 
mercados desta grande capital, 
onde a tradição se mescla com as 
influências ocidentais, passearemos 
pelas suas ruas principais antes 
de partir para o cais de Dakar. 
Um ferry irá aproximar-nos à Ilha 
de Goreia, declarada Património 
da Humanidade pela UNESCO. 
Percorreremos as suas ruas 
calcetadas e perfumadas pelas 
buganvílias, antes de regressar 
a Dakar. Regresso a Dakar. 
Continuação para o norte, única 
zona do Senegal com um deserto. 
Chegada ao nosso alojamento. 
Passeio pelas dunas para admirar o 
pôr-do-sol. Jantar.

Dia 3 Lompoul/St. Louis
Meia pensão. Saída para St. 
Louis, capital do norte do país. 
Depois de atravessar a famosa 
ponte Faidherbe, chegamos ao 
nosso hotel. Pela tarde, visita 
desta urbe de forte estilo colonial. 
Desfrutaremos de um passeio em 
carruagem, na qual poderemos ver 
a beleza das casas coloniais com as 
suas bonitas varandas e o famoso 
bairro de pescadores de Guet Ndar. 
Jantar.

Dia 4 St. Louis/Parque de Djoudj 
ou Langue de Barbarie
Meia pensão. Saída para o parque 
ornitológico de Djoudj, terceira 
reserva ornitológica no mundo. Em 
canoa, atravessaremos os meandros 
do rio Senegal para observar várias 
espécies de maçaricos, numenius, 
cegonhas...Poderemos assistir a um 
fabuloso espetáculo de pelicanos. 
Almoço livre e continuação para o 
alojamento, localizado em plena 

savana africana. Jantar. De maio 
a outubro o itinerário será: 
Pequeno-almoço e saída para 
a Reserva de Barbarie. A bordo 
de uma canoa, cruzaremos os 
meandros do rio Senegal em busca 
de pássaros que vivem e nidificam 
nestas águas quentes do Senegal. 
Regresso ao lodge. Tarde livre e 
jantar.

Dia 5 Parque de Djoudj ou 
Barbarie/Lago Rosa/Saloum
Meia pensão. Saída para o Lago 
Rosa, também conhecido como 
Lago Rebta, a sua fama deve-se à 
cor rosácea das suas águas quando 
o sol se põe e da sua importante 
salinidade. Durante muitos anos foi 
a etapa final do rally Paris - Dakar, 
quando se realizava em terras 
africanas.Aproximaremo-nos do 
lago para ver de perto o processo 
de extração tradicional do sal e 
visitaremos as aldeias nómades que 
vivem junto do lago. Continuação 

para Saloum. Abandonamos a 
aridez do norte e dirigimo-nos 
mais a sul onde a paisagem muda 
e se torna mais verde. Chegamos à 
região do Saloum. Alojamento no 
hotel. Jantar.

Dia 6 Saloum
Pensão completa. A região de 
Saloum é um conjunto de umas 
vinte ilhas espalhadas entre 
florestas e manguezais. Iremos 
de canoa, meio de transporte 
local mais utilizado na zona, para 
descobrir um dos ecossistemas 
mais ricos do país, povoado pelos 
Niominkas, pescadores habitantes 
das ilhas. Passearemos pelos 
bolongs repletos de manguezais 
em cujas raízes penduram as ostras, 
e admiramos uma variedade de 
pássaro que nesta zona forma parte 
da Reserva do Delta de Saloum.
Visita a pé da aldeia de Saloum e 
Almoço. Jantar.

Dia 7 Saloum/Joal Fadiouth/ 
Saly-Somone
Pensão completa. Saída por 
estrada rumo à famosa localidade 
de Joal Fadiouth, berço do primeiro 
presidente do Senegal, Leopold 
Sedar Senghor. Visitaremos a ilha 
das conchas de Fadiouth com o seu 
incomparável cemitério artificial 
construído à base de conchas 
marinhas. Pela tarde, continuamos 
a nossa rota para Saly ou Somone. 
Chegada. Jantar e alojamento.

Dia 8 Saly/Portugal
Pequeno-almoço. À hora indicada, 
transfer para o aeroporto de Dakar. 
Saída pela madrugada no voo de 
regresso. Noite a bordo.

Dia 9 Portugal 
Chegada.

Senegal Autêntico
SENEGAL DAKAR · ILHA DE GOREIA · LOMPOUL · ST. LOUIS · DJOUDJ · SALOUM · JOAL FADIOUTH  
CIRCUITO REGULAR

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. 2 almoços e 6 jantares. 
Transporte em veículos com 
ar-condicionado salvo os trajectos 
que se realizem em veículo 
todo-o-terreno. Circuito regular 
em espanhol (chofer-guia para 
grupos de 2 a 3 pessoas). A partir 
de 4pessoas chofer e guia. Seguro 
de viagem.

Importante saber
Preço desde baseado em voos da 
TAP classe O, para viajar entre 15 de 
Maio e 30 de Outubro.
Taxas aéreas incluídas. TP: € 285. 
No verão a visita de Djoudj será 
substituída pela reserva Barbarie.
Para voos com partida a partir de 
uma da tarde o dia 8º possibilidade 
de acrescentar uso do quarto até 
à hora do transfer ao aeroporto. 
Consultar.

Partidas
Sábados. 
Notas de partida:
TAP: Lisboa/Porto.

Hotéis
Dakar. 1 noite Radisson Blu/5H - Terrou Bi/5H

Lompoul. 1 noite Ecolodge Lompoul
St. Louis. 1 noite La Residence - Au Fil du Fleuve - Maison Rose
Barbarie. 1 noite Lodge Océan & Savane (Bungalows)
Saloum. 2 noites Ecolodge Simal/3H - Ecolodge Palmarin/3H

Somone/Saly. 1 noite Lamatin/5H - Rhino/5H

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 
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Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

DESDE

€1.790
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

9 DIAS

https://www.catai.pt/viajes/senegal-autentico-pt.html/14581/travelpricer


Hotéis
Dakar. 1 noite Radisson Blu/5H - Terrou Bi/5H

Lompoul. 1 noite Ecolodge Lompoul
St. Louis. 1 noite La Residence - Au Fil du Fleuve - Maison Rose
Barbarie. 1 noite Lodge Océan & Savane (Bungalows)
Saloum. 2 noites Ecolodge Simal/3H - Ecolodge Palmarin/3H

Somone/Saly. 1 noite Lamatin/5H - Rhino/5H

Hotéis previstos ou de categoria similar.

AMÉRICA
Estados Unidos, Canadá, Cuba, Costa Rica,  
Peru, México, Colômbia, El Salvador,   
Panamá, Chile, Argentina

DOCUMENTAÇÃO
Estados Unidos e Canadá.
Informação válida para cidadãos de 
nacionalidade portuguesa. Outras 
nacionalidades consultar. Passaporte 
com validade de um dia posterior 
à data de saída dos Estados Unidos 
e Canadá. Para Estados Unidos 
passaporte de leitura eletrónica. 
América Latina.
Passaporte com validade mínima 
de 6 meses, relativamente à data 
de regresso da viagem. No caso de 
efetuar trajetos aéreos via E.U.A. é 
necessário passaporte eletrónico. 
Igualmente deverá preencher 
antecipadamente o Sistema 
Eletrónico para a autorização da 
viagem (ESTA), acessível desde a 
página web (https://esta.cbp.dhs.gov/
esta) da embaixada norte-americana.

VACINAS
Estados Unidos e Canadá.
Não há vacinas obrigatórias para 
viajantes provenientes da União 
Europeia.
América Latina.
Obrigatórias contra a febre-amarela e 
profiláxia da malária para passageiros 
que viajem para a Selva Amazónica. 

Consultar no caso de combinação de 
países. É aconselhável informar-se 
no Centro de Vacinação Internacional  
(www.portaldasaude.pt).

VISTOS
• Estados Unidos. Não é necessário 
o visto se viaja em turismo por uma 
duração inferior a 90 dias, com 
passaporte português em vigor. O 
requisito imprescindível para que lhe 
seja permitida a entrada nos Estados 
Unidos é preencher o ESTA. 
O cliente deverá obter na página 
oficial do (ESTA):  
https://esta.cbp.dhs.gov/esta 
Esta autorização tem um Preço 14 USD, 
que é pago através do cartão de 
crédito do viajante. Sem a autorização 
do ESTA, o passageiro não poderá 
embarcar no voo com destino aos 
Estados Unidos.
• Canadá. Não é necessário para 
viajantes em turismo com duração 
inferior a 6 meses. 
Para entrar no Canadá ou para 
efetuar trânsito será obrigatório obter 
Electronic Travel Authorization (ETA). 
Esta autorização não é necessária se 
entra no Canadá por terra ou por mar. 
Preço 7 dólares canadianos. 
 

O cliente deverá obter na página 
oficial do (ETA) http://www.cic.gc.ca/
english/ visit/eta.asp.
• América Latina. Não é necessário 
para viajantes de nacionalidade 
portuguesa.

IMPORTANTE SABER
Para conduzir nos Estados Unidos 
e Canadá é necessário a Carta de 
Condução Internacional.

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS

MÉXICO

PANAMÁ
COSTA RICA

EL SALVADOR

COLÔMBIA

EQUADOR

CUBA

BRASIL

BOLÍVIA

PARAGUAY

PERU

ARGENTINA
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Cidade do México

QUARTOS
Estados Unidos e Canadá
Apesar de se chamarem quartos triplos e 
quádruplos, os hotéis na América do Norte 
não consideram um quarto com 3 ou 4 
camas, os quartos dispõem de 2 camas 
duplas ou 1 cama dupla e uma dobrável, 
nas quais os hóspedes se acomodarão. 
No caso de necessitar uma terceira cama, 
deverá solicitá-la no momento de realizar 
do check in no hotel e estará sujeito à 
capacidade do quarto e à disponibilidade 
de camas extras no mesmo. Haverá um 
encargo variável, que deverá ser pago 
diretamente pelo cliente. Os quartos dos 
hotéis deste catálogo são quase sempre 
standard, isto quer dizer, na maioria dos 
casos, sem vistas. Consultar suplementos 
para outros tipos de quarto. 
América Latina
Os quartos triplos constam, unicamente, de 
2 camas de casal. 

LOJAS
Há uma vasta gama de lojas de souvenirs e 
prendas em toda a Amércia Latina, por sua 
vez nos Estados Unidos e Canadá, são as de 
roupas desportivas e aparelhos eletrónicos.

GORJETAS
Estados Unidos e Canadá
As propinas aos motoristas e guias não 
são estritamente obrigatórias, porém no 
Canadá e nomeadamente nos Estados 
Unidos, podem parecê-lo.
Como ideia geral poderíamos falar entre 4 
e 6 dólares por pessoa e dia para o guia e 
entre 3 e 4 dólares para o conductor. É um 
costume bastante arraigado deixar 15% de 
gorjeta nos bares e restaurantes (às vezes 
já está incluída diretamente na conta sob o 
nome de Gratuites ou Service, neste caso, 
recomendamos não deixar propina adicional). 
De qualquer forma, recomendamos que a 
propina reflita o nível de serviço recebido.
América Latina
Não é necessário deixar propina nos 
restaurantes, já que a conta inclui 
10% pelo serviço mais um imposto de 
13% de vendas, porém sim é costume 
deixar propina adicional (à vontade). É 
aconselhável deixar uma propina de 1 a 2 
euros aos paquetes e pessoal de limpeza 
e 5 euros por dia e pessoa aos guias 
turísticos. 

Vistos e gorjetas não incluídos.



Dia 1 Portugal/Honolulu 
Partida em voo com destino a 
Honolulu, pela rota escolhida. 
Chegada e alojamento.

Dia 2 Honolulu (Oahu)
Alojamento. Visita panorâmica de 
meio dia de Honolulu e Waikiki, 
que nos irá oferecer um primeiro 
contacto com esta cultura da 
polinésia. 

Dia 3 Honolulu (Oahu)
Alojamento. Dia livre. Oahu é a 
terceira maior ilha em extensão, 
conhecida pelos nativos como 
“a ilha da reunião” por ser nela 
onde se reuniam os dirigentes 
das ilhas do arquipélago e onde 
se encontra a capital do estado: 
Honolulu. Esta vibrante e moderna 
cidade é o centro de atração da 
ilha onde poderá encontrar lojas, 
restaurantes, grandes hotéis e 
uma grande vida noturna, tudo 
isso na incomparável zona da Praia 
de Waikiki, contrastando com 
a tranquilidade, o sossego e as 
enormes praias de areia branca que 
se encontram na costa norte da ilha

Dia 4 Honolulu/Kona (Havaí)
Alojamento. Partida em voo 
com destino a Kona, o aeroporto 
principal da ilha do Havaí. 
"Diversidade" é a palavra que 
melhor define “a Ilha Grande” 
(Havaí). Não só oferece atrativos de 
praia aos seus praticantes de surfe, 
mas também contém o vulcão mais 
ativo do mundo, ao qual se pode 
aceder facilmente em carro e uma 
grande variedade de férias ativas 
e praias de areia branca e negra. 
Dos 13 ecossistemas que existem 
na terra, nesta ilha poderemos 
encontrar todos menos dois: o 
ártico e o sahariano. Quase todas as 
zonas da ilha, desde os campos de 
lava de Puna aos frondosos vales 
da costa de Kahala, têm um status 
de proteção não só para preservar 
o ecossistema, mas também para 
manter a história e a cultura do 
arquipélago.

Dia 5 e 6 Kona (Havaí)
Alojamento. Dias livres para 
desfrutar da maior ilha do 
arquipélago.

Dia 7 Kona (Havaí)/Maui
Alojamento. Partida em voo com 
destino a Maui. Maui, uma ilha 
mágica considerada das melhores 
do mundo para os viajantes, oferece 
praias douradas, uma paisagem 
única, brisas tropicais e complexos 
hoteleiros de primeira classe. A 
diversidade de Maui surpreende e 
encanta com as suas espetaculares 
cascatas, aldeias remotas como 
Hana, o distrito histórico de 
Lahaina, a magnificência do vulcão 
Haleakala ou o descobrimento 
da fauna na Reserva Marinha de 
Molokini. Tudo isso rodeado por 
mais de 60 km de praias que se 
fundem com o Pacífico e onde cada 
inverno aparecem milhares de 
baleias jubarte no seu período de 
acasalamento.

Dias 8 e 9 Maui
Alojamento. Dias livres.

Dia 10 Maui/Portugal
Partida em voo de regresso a 
Portugal. Noite a bordo.

Dia 11 Em voo 

Dia 12 Portugal
Chegada.

Paraísos do Havaí
ESTADOS UNIDOS HONOLULU · WAIKIKI · ILHA GRANDE · MAUI  
AS 3 ILHAS MAIS IMPORTANTES DO HAVAÍ NUMA SÓ VIAGEM

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista 
(reservas em classes especiais). 
Recebimento com colar de flores 
frescas em Honolulu. Alojamento. 
Transferes regulares em espanhol/
inglês em Honolulu e Maui, em 
inglês no Havaí e Kauai. Visita 
panorâmica de Honolulu e Waikiki 
em espanhol/inglês. Seguro de 
viagem.

Importante saber
Preço desde baseado em voos 
da United Airlines, Lufthansa e 
Brussels, classe K, para viajar de 20 
de maio e 12 de Junho e entre 29 
de Agosto e 12 de Decembro, em 
quarto triplo. 
Taxas aéreas incluídas: 
UA/LH//SN: € 350.
Resort fee pago diretamente no 
destino (p/ quarto e noite): 26-45 
USD em todos hotéis do Havaí. 

Partidas
Diárias (até 19 Dezembro). 
Notas de partida:
United Airlines/Lufthansa/Brussels: 
Lisboa/Porto.

Hotéis
Honolulu. 3 noites Park Shore Waikiki/Turista Sup.
Hawai. 3 noites Royal Kona/Turista Sup.  
Maui. 3 noites Royal Lahaina/Turista Sup.

Preços dinâmicos, consultar suplementos de temporada, noites extra ou 
hotéis alternativos. 

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 3 pessoas em quarto triplo. 
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Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

DESDE

€2.645
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

12 DIAS

Extensión Kauai (3 noites) 
Desde 680 € por persona  em quarto triplo. 
Conhecida como a Ilha Jardim, normalmente é considerada como a ilha 
mais bela do arquipélago pelas suas cinzeladas falésias, verdes vales e 
um interior intacto. O verdor da sua frondosa vegetação é comparável 
com a vontade dos seus habitantes de preservar o seu estilo de vida rural 
e o espírito da sua cultura, sendo isso o que diferencia Havaí das outras 
ilhas tropicais. H. Sheraton Kauai/1ª. Sup.  

https://www.catai.pt/viajes/paraisos-do-havaii.html/12896/travelpricer


Dia 1 Portugal/Chicago 
Partida em voo com destino a 
Chicago, pela rota escolhida. 
Chegada e alojamento. H. Chicago 
South Loop/Turística.

Dia 2 Chicago 
Poderá dedicar o dia a descobrir 
esta impressionante cidade, local 
histórico para o começo da Rota 
66. Terá que procurar a placa 
com a indicação. Desde o centro 
histórico, o Loop, o Navy Pier e a 
famosa Avenida Michigan, tudo nos 
surpreenderá nesta bonita cidade.

Dia 3 Chicago/Bloomington/ 
Springfield, IL (332 km) 
Transfer para o balcão de rent-a-car 
para a recolha do veículo. Em 
Bloomington poderá visitar o 
Historic Route 66 Memory Lane, 
para continuar até Springfield, 
capital do estado de Illinois e 
do famoso presidente Abraham 
Lincoln. H. B.W. Clearlake Plaza/ 
Turística.

Dia 4 Springfield/St. Louis  
(165 km) 

Saída para St Louis, a maior cidade 
que encontrará na Rota 66 e que 
antigamente era considerada a 
fronteira com o desconhecido oeste. 
Daqui partiu a famosa expedição de 
Lewis e Clark. H. Red Roof Plus St. 
Louis Forest Park/Turística.

Dia 5 St. Louis/Rolla/Springfield, 
MO (347 km) 
Prosseguimos a viagem por estrada 
para Springfield, desta vez no 
Missouri, passando por Rolla, um 
verdadeiro ícone de “a mãe de 
todas as estradas”. H. Sleep Inn 
Springfield/Turística.

Dia 6 Springfield/Joplin/Tulsa 
(290 km) 
Abandonamos Missouri para 
entrarmos em Oklahoma para 
chegar a Tulsa, uma cidade que se 
desenvolveu com o crescimento da 
indústria petrolífera. H. B.W Plus 
Tulsa/Turística.

Dia 7 Tulsa/Oklahoma City (171 
km) 
Percurso para Oklahoma, um 
paraíso para os amantes do country 

e da cultura cowboy. Será o local 
perfeito para desfrutar de um 
rodeio. H. B. W. Plus Saddleback/
Turística.

Dia 8 Oklahoma City/Shamrock/ 
Amarillo (414 km) 
Hoje entramos em Panhandle, 
Texas. No trajeto, não esqueça 
de visitar o Cadillac Ranch, uma 
obrigação para os que percorrem a 
Rota 66. H. The Fifth Season INN/
Turística.

Dia 9 Amarillo/Tucumcari/Santa 
Rosa/Albuquerque (461 km) 
Saída para Albuquerque, a maior 
cidade do estado do Novo México, 
localizada sobre o Rio Grande, 
próximo do centro do estado. No 
percurso pode parar em Tucumcari 
e visitar o seu curioso Museu de 
História da zona. H. B.W Plus Rio 
Grande/Turística.

Dia 10 Albuquerque/Santa Fé/ 
Albuquerque (205 km) 
Tempo livre à disposição dos 
clientes. Recomendamos visitar 
Santa Fé, que com a sua arquitetura 

de adobe transporta-nos para uma 
época e um mundo totalmente 
diferentes.

Dia 11 Albuquerque/Gallup/ 
Holbrook (373 km) 
Saída para Holbrook, já em 
território dos nativos Hopi e Navajo. 
A paisagem altera-se à medida que 
entramos no Arizona encontramos 
os Parques Nacionais, como o P.N. 
Bosque Petrificado ou o Deserto 
Pintado. H. Howard Johnson 
Holbrook/Turística.

Dia 12 Holbrook/Winslow/Grand 
Canyon/Flagstaff (419 km) 
Hoje teremos um imponente 
espetáculo à nossa vista, o Grand 
Canyon do Colorado. A sua visita, 
por si só faz desta viagem, algo 
inesquecível. H. Green Tree Inn/
Turística.

Dia 13 Flagstaff/Las Vegas  
(402 km) 
Percurso até Las Vegas. Dia livre 
para desfrutar desta cidade, criada 
no meio do deserto, considerada 
como a capital mundial do 

entretenimento. H. Mardi Gras 
Hotel & Casino/Turística.

Dia 14 Las Vegas/Barstow/Santa 
Mónica (459 km) 
Dirigimo-nos para a costa, não sem 
antes entrar em Barstow para visitar 
a Casa do Deserto, onde se encontra 
o museu da rota que chega ao 
seu final. H. Carmel by the Sea/
Turística.

Dia 15 Santa Mónica 
O Oceano Pacífico será a 
testemunha do final desta incrível 
aventura, quase de costa a costa dos 
Estados Unidos.

Dia 16 Santa Monica/Los Angeles/ 
Portugal 
Devolução do veículo de aluguer 
no aeroporto. Partida em voo de 
regresso a Portugal. Noite a bordo.

Dia 17 Portugal 
Chegada.

Rota 66 em Veículo de Aluguer
ESTADOS UNIDOS CHICAGO · SPRINGFIELD · ST. LOUIS · TULSA · OKLAHOMA · AMARILLO · ALBUQUERQUE · HOLBROOK · 
GRAND CANYON · LAS VEGAS · SANTA MÓNICA 
AVIÃO + HOTEL + VEÍCULO DE ALUGUER + LIVRO DE ROTA

Nossos serviços
Voos de linha regular, classe turista 
(reservas em classes especiais). 
Alojamento nos hotéis indicados 
ou de categoria similar. Transfers 
em Chicago. Veículo de aluguer 
intermédio (tamanho similar a 
um Mazda3), com quilometragem 
ilimitada, seguro contra terceiros, 
seguro anti colisão e roubo, seguro 
suplementar de responsabilidade 
civil e as taxas. Livro de rota com 
itinerário, mapas e sugestões. 
Seguro de viagem. 

Não inclui: refeições ou bebidas. 
Gastos próprios do uso do veículo 
de aluguer: gasolina, portagens, 
estacionamentos… Entradas aos 
Parques Naturais ou atrações 
durante o percurso. Taxa por 
devolução do veículo em localização 
diferente à de recolha (500 USD 
+ taxas a pagar no destino). 
Tudo o que não está indicado 
especificamente em “Nossos 
serviços”.

Importante saber
Preço desde baseado em voos 
da United Airlines, Lufthansa e 
Brussels, classe K, para viajar de 20 
de maio e 6 de Junho e entre 30 de 
Agosto e 1 de Decembro, em quarto 
triplo. 
Taxas aéreas incluídas: 
UA/LH//SN: € 350.
Reconfirmar suplementos de 
temporada de hotéis e veículo de 
aluguer. Devido às características 
da viagem, os hotéis são simples e 
poderá haver alterações que serão 
informadas com a confirmação.

Partidas
Diárias (até 14 Dezembro)
Notas de partida: 
United/Lufthansa/Brussels: 
Lisboa/Porto.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 3 pessoas em quarto triplo. 
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DESDE

€1.940
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

17 DIAS

Realize um 
orçamento, 
pré-reserva ou 
reserve todas 
estas viagens no Catai 
TravelPricer. Disponível em 
www.catai.pt

https://www.catai.pt/viajes/rota-66-em-veiculo-de-aluguer.html/13298/travelpricer


Dia 1 Portugal/Los Angeles 
Partida em voo com destino a 
Los Angeles, pela rota escolhida. 
Chegada e alojamento.

Dia 2 Los Angeles
Alojamento. Visita panorâmica, 
começaremos no Downtown 
da cidade. Continuação para 
Hollywood, visitamos o Teatro 
Chinês, tempo livre para visitar 
o Kodak Theatre, Hollywood 
Boulevard o passeio da fama, 
onde se encontram as estrelas 
dos famosos do cinema, televisão 
e da música. Através do Sunset 
Strip o nosso tour continua para 
Beverly Hills, cidade mundialmente 
conhecida pelas suas áreas 
residenciais e por Rodeo Drive, a 
área comercial de Beverly Hills, à 
qual visitaremos. Resto do dia livre.

Dia 3 Los Angeles/Grand Canyon 
(750 km)
Alojamento. Saída à primeira hora 

da manhã, cruzando a Califórnia 
e entrando no deserto, para 
terminar atravessando a Floresta 
Nacional Kaibab, antes de chegar 
ao Grand Canyon. Um longo dia, 
mas verdadeiramente espetacular 
pela sua diversidade e riqueza das 
suas paisagens. Como prémio à 
longa jornada, o Grand Canyon, 
um espetáculo natural que nos 
surpreenderá pela sua imensidão.

Dia 4 Grand Canyon/Las Vegas 
(420 km)
Pequeno-almoço. Dedicaremos a 
manhã para realizar um percurso 
panorâmico pelo Grand Canyon, 
parando nalguns dos seus 
miradouros para desfrutar das 
suas maravilhosas cores e a grande 
profundidade. Seguimos para Las 
Vegas, considerada como a capital 
do ócio e do entretenimento.

Dia 5 Las Vegas
Pequeno-almoço. Teremos à 

disposição todo o dia livre para 
desfrutar desta cidade, criada 
no meio do deserto. Poderemos 
aproveitar para realizar excursões 
opcionais, visitar os numerosos e 
espetaculares hotéis temáticos ou 
simplesmente relaxar no hotel. 
Pela noite, realizaremos uma visita 
noturna da cidade.

Dia 6 Las Vegas/Fresno (605 km)
Pequeno-almoço. Saímos 
atravessando as áridas paisagens 
do Nevada para entrarmos na 
Califórnia e a sua mudança 
constante dos desertos, montanhas 
e vales férteis, para chegarmos a 
Fresno à última hora do dia.

Dia 7 Fresno/Yosemite/São 
Francisco (450 km)
Pequeno-almoço. Hoje viajamos 
para o Parque Nacional de 
Yosemite, onde o nosso percurso 
panorâmico nos levará aos 
principais pontos de interesse do 

parque. Uma verdadeira joia da 
natureza, com imensas formações 
graníticas, cascatas de água e um 
maravilhoso vale central com uma 
fauna e flora espetaculares. Depois 
atravessaremos o fértil Vale de 
San Joaquin, para chegar a São 
Francisco, a cidade na baía.

Dia 8 São Francisco
Pequeno-almoço. Dedicaremos 
a manhã a realizar a visita 
panorâmica desta bela cidade, onde 
destacamos: o Centro Cívico, Twin 
Peaks, Golden Gate Park finalizando 
no Fisherman 's Wharf. Tarde livre. 

Dia 9 São Francisco/Monterey/
Carmel/Lompoc (405 km)
Pequeno-almoço. Saímos 
pela manhã para Monterey, 
onde realizaremos uma visita 
panorâmica desta localidade 
que mantém um lugar único na 
histórica da Califórnia, com as 
suas construções em adobe e as 

missões franciscanas. Atravessamos 
a rota panorâmica de 17 Mile Drive 
para chegarmos a Carmel, onde 
teremos algum tempo livre antes 
de seguirmos para Santa Maria. 
Pernoitamos na localidade de 
Lompoc, a uns 40 km a sul de Santa 
Maria.

Dia 10 Lompoc/Los Angeles  (260 
km)
Pequeno-almoço. Hoje 
regressamos a Los Angeles 
passando por Santa Bárbara, 
conhecida pela sua famosa missão 
espanhola. Chegada pela tarde a 
Los Angeles.

Dia 11 Los Angeles/Portugal
Partida em voo de regresso a 
Portugal. Noite a bordo.

Dia 12 Portugal
Chegada.

Descobrindo o Oeste 
ESTADOS UNIDOS LOS ANGELES · GRAND CANYON · LAS VEGAS · YOSEMITE · SÃO FRANCISCO   
CIRCUITO REGULAR COM GUIA BILÍNGUE EM PORTUGUÊS/ESPANHOL · ALOJAMENTO NO GRAND CANYON

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista 
(reservas em classes especiais). 
Alojamento e 
7 pequenos-almoços. Transfers, 
visitas e entradas segundo itinerário 
em circuito regular. Transporte em 
autocarro, mini bus ou minivan 
com ar-condicionado, conforme o 
número de participantes. Guia ou 
chofer/guia bilíngue em espanhol/
português do 3º ao 10º dia. Seguro 
de viagem.

Importante saber
Preço desde baseado em voos 
da United Airlines, Lufthansa e 
Brussels, classe K, para viajar de 3 
de Setembro e 17  de Decembro, 
em quarto triplo. 
Taxas aéreas incluídas: 
UA/LH/SN: € 330.
Durante os meses de verão, que 
está aberto o Tioga Pass, poderá 
trocar-se a noite em Fresno por 
Mammoth Lakes: Hotel Mammoth 
Mountain Inn/Turística.
O Hotel Millennium Biltmore tem 
um resort fee pago diretamente de 
25 USD (p/ quarto e noite).

Partidas
Julho: 2, 9, 16, 23, 30.
Agosto: 6, 13, 20, 27.
Setembro: 3, 10, 17, 24.
Outubro: 1, 8, 22.
Novembro: 5, 19.
Dezembro: 3, 17.
Ano 2022
Janeiro: 7, 21.
Fevereiro: 4, 18.
Março:  11, 25.
Abril: 1, 8, 22.
Notas de partida:
United/Lufthansa/Brussels: Lisboa/
Porto.

Hotéis
Los Ángeles. 3 noites Millennium Biltmore/1ª   
Gran Cañón. 1 noite H.I. Express/Turista 
Las Vegas. 2 noites Sahara Hotel & Casino - 

Bally's Hotel/Turista Sup.
Fresno. 1 noite Chuckchansi Gold Resort (Coarsegold)/

Turista Sup.

San Francisco. 2 noites Hilton San Francisco Union Square
Lompoc. 1 noite H.I. Express Lompoc/Turista Sup. 

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 3 pessoas em quarto triplo. 
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Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

DESDE

€2.515
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

12 DIAS

https://www.catai.pt/viajes/descobrindo-oeste.html/14580/travelpricer


Dia 1 Portugal/Nova Iorque 
Partida em voo com destino a Nova 
Iorque, pela rota escolhida. Chegada 
e alojamento.

Dia 2 Nova Iorque
Alojamento. Visita panorâmica de 
Manhattan: Broadway, Times Square, 
Empire State Building (exterior), 
o popular bairro de Village, o 
Rockefeller Center, a Catedral de São 
Patrício e o Central Park. Tarde livre.

Dia 3 Nova Iorque/Boston (330 
km) 
Alojamento. Pela manhã saímos 
para Boston e iniciamos a nossa 
visita à cidade: a Praça Copley onde 
se encontra a igreja da Trindade, 
o Edifício Hancock, a Biblioteca da 
cidade, a Universidade de Harvard, 
o bairro de Back Bay e o Mercado 
Quincy.

Dia 4 Boston/Quebec (595 km) 
Pequeno-almoço. Partimos 
cedo em direção ao Quebec, 
acompanhados pela bela paisagem 
dos “Montes Apalaches”. Chegada à 
cidade amuralhada a meio da tarde. 
Tempo livre.

Dia 5 Quebec/Montreal (250 km) 
Pequeno-almoço. Visita panorâmica 
desta histórica cidade. Passamos 
por lugares como a Universidade 
de Laval, vemos os monumentos 
históricos, a cidadela e outros pontos 
de interesse. Pela tarde continuamos 
até Montreal.

Dia 6 Montreal 
Pequeno-almoço. Visita 
panorâmica. Tarde livre.

Dia 7 Montreal/Ottawa/Toronto 
(500 km) 
Pequeno-almoço. Partimos cedo 
para chegar a Ottawa, a capital 
do Canadá. Visita panorâmica: 
Parlamento, bairros residenciais, 
mansões do Primeiro Ministro e do 
Governador Geral, as residências 
dos embaixadores, a Corte Suprema 
e outros pontos de interesse. 
Posteriormente continuamos até 
Brockville para desfrutar de um 
pequeno cruzeiro pela zona das 
“Mil Ilhas” no rio São Lourenço (1 h). 
Continuação da viagem até Toronto.

Dia 8 Toronto/Niagara (125 km) 
Pequeno-almoço. Percurso 

panorâmico de Toronto: a 
Presidência, o Parlamento Provincial, 
a Universidade de Toronto, Yorkville, 
a zona residencial de Forest Hill e 
a área onde se encontra a famosa 
torre CN. Continuamos até Niágara, 
que se encontra a uma hora de 
caminho. Visitamos a localidade 
de sonho “Niagara on the Lake”. 
Percorremos a área vitivinícola do 
Niágara e começamos o tour pela 
zona, visitando o relógio floral. 
Realizaremos um passeio em barco 
Hornblower (maio a outubro) ou 
visitaremos os Túneis Panorâmicos 
(outubro a maio).

Dia 9 Niágara/Nova Iorque (620 
km) 
Pequeno-almoço. Pela manhã saída 
para Nova Iorque chegando à última 
hora da tarde.

Dia 10 Nova Iorque/Portugal 
Tempo livre até à hora de partida no 
voo de regresso a Portugal. Noite a 
bordo.

Dia 11 Portugal 
Chegada.

Maravilhas dos Estados Unidos e Canadá
ESTADOS UNIDOS · CANADÁ NOVA IORQUE · BOSTON · QUEBEC · MONTREAL · TORONTO · NIÁGARA 
CIRCUITO REGULAR COM GUIA BILÍNGUE EM PORTUGUÊS/ESPANHOL · PARTIDAS GARANTIDAS · EXTENSÃO A 
WASHINGTON D.C. E FILADÉLFIA

Nossos serviços
Voos de linha regular, classe turista 
(reserva em classes especiais). 
Alojamento e 2 pequenos-
almoços. Transfers, visitas e 
entradas conforme o itinerário em 
circuito regular. Transporte em 
autocarro, mini bus ou minivan 
com ar-condicionado, conforme 
número de participantes. Guia 
ou motorista/guia bilíngue em 
português/português do 3º ao 9º 
dia. Serviço de bagageiro nos hotéis 
do percurso (1 mala por pessoa). 
Seguro de viagem.
Extensão Washington D.C. e 
Filadélfia: 4 pequenos-almoços. 
Transferes visitas e entradas 
conforme o itinerário. Transporte 
em autocarro, mini bus ou minivan 
com ar-condicionado, conforme o 
número de participantes.

Importante saber
Preço desde baseado em voos 
da United Airlines, Lufthansa e 
Brussels, classe K, para viajar de 2 
de Setembro e 28  de Outubro, em 
quarto triplo. 
Taxas aéreas incluídas.  
UA/LH/SN: 340 €.
Resort fee pago diretamente no 
destino (p/ quarto e noite) 
H. Skyline: 25 USD 
O barco das Mil Ilhas opera de maio 
a outubro, fora de temporada é 
substituído pelo Museu Canadiano 
de História. O barco Hornblower 
opera de maio a outubro, fora desta 
temporada será substituído pelos 
Túneis Panorâmicos.
Os hotéis de Boston e Quebec 
encontram-se nos arredores da 
cidade. 

Partidas
Agosto: 5, 12, 19 e 16.
Setembro: 2, 9, 16, 23, 30.
Outubro: 7, 14, 21, 28.
Dezembro: 16
Ano 2022
Março: 3, 17.
Abril: 7.
Notas de partida:
United Airlines/Lufthansa/
Brussels: Lisboa/Porto.

Hotéis
Nueva York. 3 noites Skyline/Turista
Boston. 1 noite Hilton Boston Woburn/1ª
Quebec. 1 noite Le Classique Ste. Foy/Turista
Montreal. 2 noites Le Nouvel/Turista Sup.
Toronto. 1 noite Chelsea Toronto/Turista Sup.
Niágara. 1 noite The Oakes/Turista Sup.

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 3 pessoas em quarto triplo. 
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Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

DESDE

€1.960
11 DIAS

€2.106
12 DIAS

TAXAS E COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Extensão  Washington D.C. e Filadélfia 
Dia 9 Niagara/Washington D.C. 
(690 km) 
Pequeno-almoço. Saída para 
Washington, atravessando os 
Montes Apalaches. Continuamos 
a nossa viagem para chegar à 
cidade capital de Washington 
D.C. à última hora da tarde. H. 
Renaissance Arlington/1ª.

Dia 10 Washington D.C. 
Pequeno-almoço. Saída para 
a visita de quatro horas que 
nos levará até ao cemitério de 
Arlington, onde se encontram os 
túmulos dos irmãos Kennedy; 
os monumentos à memória dos 
presidentes Lincoln e Jefferson; a 
Casa Branca (por fora); a Avenida 
Pennsylvania e o Capitólio. Tarde 
livre para visitar os museus do 
instituto Smithsonian. 

Dia 11 Washington D.C./
Lancaster/Filadélfia/Nova Iorque 
(475 km) 
Pequeno-almoço. Pela manhã 
regressamos a Nova Iorque 
passando por Lancaster, coração 
do condado dos Amish, onde 
realizaremos uma paragem. 
Continuação para Filadélfia 
onde visitaremos: o caminho de 
Elfreth, o antigo bairro vitoriano, a 
boulevard Benjamin Franklin com 
paragem frente ao Museu de Arte e 
o Sino da Liberdade. Continuamos 
a nossa viagem até Nova Iorque. 

Dia 12 Nova Iorque/Portugal 
Tempo livre até à hora de partida 
no voo de regresso a Portugal. 
Noite a bordo. 

Dia 13 Portugal 
Chegada.

https://www.catai.pt/viajes/maravilhas-dos-estados-unidos-e-canada.html/12892/travelpricer


Dia 1 Portugal/Toronto
Partida em voo com destino a 
Toronto, pela rota escolhida. Resto 
do dia livre. Alojamento.

Dia 2 Toronto
Pequeno-almoço. Visita 
panorâmica da cidade: o centro 
financeiro, a antiga e nova 
câmara municipal, a Avenida 
da Universidade, o Parlamento 
provinciano, o distinto Bairro de 
Yorkville e Chinatown. Paragem 
para admirar a Torre CN do lado 
de fora, a estrutura independente 
mais alta no mundo com 553 m. Em 
seguida, partiremos para Niagara 
On-the-lake. Dispomos de 1 hora 
para andar através das suas ruas 
antes de continuar para Niagara, 
através do caminho ao longo do rio. 
Aqui esperam-nos as majestosas 
e famosas cataratas que nos vão 
deslumbrar com o impressionante 
caudal, uma das principais atrações 
naturais da América do Norte. 
Almoço opcional.

Dia 3 Niagara/Mil ilhas/Ottawa 
(530 Km)
Pequeno-almoço. Saída 
cedo para percorrer a estrada 
transcanadiense em direção a 
Ottawa. Continuaremos até a área 
das Mil Ilhas, uma das mais lindas 
no país, onde iremos realizar um 
passeio de barco de uma hora 
durante o qual podemos admirar 
as mansões na nascente do Rio 
São Lourenço. Continuamos para a 
capital do país que vai surpreender 
pela beleza da sua arquitetura 
e geografia nas margens do Rio 
Ottawa. Começamos com uma visita 
panorâmica que terminamos no dia 
seguinte.

Dia 4 Ottawa/Quebec (439 Km)
Meia pensão. Continuação do 
passeio panorâmico pela cidade, 
passando pela Catedral, pela 
residência do Primeiro Ministro, 
Governador-Geral e o Canal Rideau. 
Durante os meses de Julho e Agosto 
assistiremos à troca da guarda 

frente ao Parlamento. Fora destas 
datas, realizamos um passeio a pé 
pela colina do parlamento. Saída 
para Québec. No caminho iremos 
visitar uma plantação de ácer onde 
o  xarope de ácer é produzido com 
métodos tradicionais e onde iremos 
experienciar um almoço típico de 
lenhadores. À chegada ao Quebec, 
visita panorâmica da cidade, que 
dependendo do tempo, poderá 
terminar no dia seguinte. 

Dia 5 Quebec
Pequeno-almoço. Dia livre. 
Podemos realizar uma das visitas 
opcionais propostas para este dia: 
• Visita opcional à bela região 
da Costa de Beaupré. Pode ver a 
encantadora Ilha de Orleans, a 
estrada real, o magnífico canyon 
de Santa Ana, as Cataratas 
Montmorency e o seu funicular. 
Inclui almoço.
• Excursão opcional de observação 
de baleias em Tadoussac. 
Realizamos uma viagem de barco 

de 3 horas para observar as baleias.

Dia 6 Quebec/Montreal (270 Km)
Pequeno-almoço. Saída em 
direção a Montreal. Visita de cidade 
passando pelo estádio Olímpico 
(paragem), a rua St-Laurent, a 
principal da cidade com vários 
restaurantes com pratos de 
todo o mundo, o bairro da Milha 
Quadrada de Ouro de Montreal 
onde se encontra hoje a famosa 
universidade de McGill, o parque 
do Monte Real, favorito dos 
residentes da cidade, onde faremos 
uma paragem no miradouro dos 
namorados. Durante o caminho ao 
Velho Montreal veremos o bairro 
Le Plateau Mont Royal que é hoje 

um dos mais populares. A Praça de 
Armas, testemunha da evolução 
arquitetónica do lugar com os seus 
edifícios de diferentes épocas e 
onde se encontra a Basílica de Notre 
Dame de Montreal. A Praça Cartier 
e a Câmara Municipal de Montreal. 
(Almoço opcional). Resto do dia 
livre.

Dia 7 Montreal
Pequeno-almoço. Dia livre.

Dia 8 Montreal/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo 
de regresso a Portugal. Noite a 
bordo.

Dia 9 Portugal 
Chegada.

Alto e Baixo Canadá 
CANADÁ TORONTO · NIAGARA · MIL ILHAS · OTTAWA · QUEBEC · MONTREAL  
CIRCUITO REGULAR COM GUIA BILÍNGUE PORTUGUÊS/ESPANHOL · OBSERVAÇÃO DE BALEIAS OU COSTA BEAUPRE OPCIONAL

Nossos serviços
Voos de linha regular, classe turista 
(reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. 1 
almoço (bebidas não incluídas). 
Transfers, visitas e entradas 
segundo o itinerário em circuito 
regular. Transfer em autocarro, 
mini bus ou minivan com ar-
condicionado, conforme o número 
de participantes. Guia ou guia/
motorista multilingue em espanhol/
português. Serviço de bagageiros 
nos hotéis (1 mala por pessoa). 
Seguro de viagem.

Importante saber
Preço desde baseado em voos 
da United Airlines, Lufthansa, Air 
Canada e Brussels, classe K, para 
viajar de 30 de Agosto e 25  de 
Outubro, em hotéis categoria B em 
quarto triplo. 
Taxas aéreas incluídas. 
UA/LH/AC/SN: € 350. 
Quando o Hornblower não estiver 
disponível, será substituído pelos 
Túneis Panorâmicos. Se o passeio 
de barco pelas Mil Ilhas não puder 
ser realizado, será substituído 
pelo Museu de História de Ottawa. 
Quando não houver o render da 
guarda, será substituído pela visita 
a pé da Colina Parlamentar. O hotel 
Lindbergh encontra-se em Ste. Foy 
a 8 km do centro.

Partidas
Julho: 5, 12, 19, 26.
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30.
Setembro: 6, 13, 20, 27.
Outubro: 4, 11, 18, 25.
Notas de partida: 
United/Lufthansa/Brussels/Air 
Canada: Lisboa/Porto.

Hotéis
Cat. B Cat. A

Toronto. 1 noite Chelsea/Turista Sup. Sheraton Centre/1ª
Niágara. 1 noite Ramada Niagara 

Fallsview by 
Wyndham/ Turista

Four Points by Sheraton 
Niagara Falls Fallsview/ 
Turista Sup

Ottawa. 1 noite Embassy Hotel and 
Suites/Turista

Novotel/1ª

Québec. 2 noites Lindbergh/ Turista Hotel Loews Le Concorde o 
Palace Royal/ Turista Sup.

Montreal. 
2 noites

Hotel du Faubourg/ 
Turista Superior

Place Dupuis /1ª

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 3 pessoas em quarto triplo. 
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Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
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€1.530
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9 DIAS

Opcionales (p./pessoa)
Servicios y excursiones:
• Plano de comidas, 2 almoços (dias 2 e 6): € 82. Criança: € 63.
• Costa de Beaupré com almoço (dia 5): € 82. Criança: € 63.
• Observação de baleias com almoço (dia 5): € 146. Criança: € 109. 
• Habitação com vista para as Cataratas do Niágara: € 105 por quarto.

https://www.catai.pt/viajes/alto-e-baixo-canada.html/20047/travelpricer


ORÇAMENTOS EXPRESS
VIAGENS TORNADAS REALIDADE EM APENAS 2 MINUTOS

CALCULE O PREÇO FINAL DA SUA VIAGEM COM O TRAVELPRICER

Comprove as vantagens do Catai TravelPricer, 
a nossa ferramenta on-line de orçamentação 
e reserva de grandes viagens. 

Operador turístico com mais de 37 anos de experiência e líder em Grandes 
Viagens. Especialista em viagens à medida e em viagens para noivos. 
Viaje com as melhores companhias aéreas, e beneficie de uma cuidadosa 
seleção hoteleira.

2 min



Dia 1 Portugal/Havana
Partida em voo com destino 
Havana. Chegada e alojamento.

Dia 2 Havana
Meia pensão. Pela manhã, 
começamos a visita da cidade, 
com um percurso a pé pelo 
centro histórico da Havana Velha, 
declarado Património Cultural pela 
UNESCO. Iremos percorrer as suas 
quatro praças principais: Praça da 
Catedral, Praça das Armas, Praça 
Velha e Praça de São Francisco 
de Assis, a fortaleza e edifícios 
construídos na época colonial entre 
os séculos XVI e XIX com paragem 
no Capitólio. Almoço. Pela tarde, 
continuamos a visita panorâmica 
passando pela Universidade de 
Havana e a Praça  da Revolução. 
Regresso ao hotel.

Dia 3 Havana 
Pensão Completa. Saída para 
Cojimar. Iremos visitar esta 
pequena e humilde vila de 
pescadores a leste de Havana, onde 
encontramos a fazenda "La Vigía", 

lugar de residência do famoso 
Prémio Nobel Ernest Hemingway; 
aqui inspirou-se para a escrever 
o romance que o fez digno deste 
prémio; "O Velho e o Mar ”. Almoço. 
Regresso ao hotel. Saímos para 
visitar os terraços do Hotel Nacional 
de Cuba e saborear um delicioso 
coquetel, enquanto admiramos 
uma das melhores vistas da cidade. 
Continuamos em direção à fortaleza 
de San Carlos, para o  espetáculo  
do "tiro de canhão às nove", juntos 
ao Castelo dos três reis del Morro; 
tradição que nasceu no século XVII 
e que anunciava o encerramento 
da muralha da cidade. Jantar no 
Restaurante El Floridita, incluindo 
o famoso Daiquiri, bebida favorita 
de Hemingway. Terminamos a visita 
noturna na La Bodeguita del Medio, 
onde iremos descobrir o Mojito 
autêntico. Regresso para o hotel.

Dia 4 Havana/Cienfuegos
Meia pensão. Saída para 
Cienfuegos, conhecida como a 
Pérola do Sul. Fundada em 1829 

por colonos franceses, situa-se na 
baía de Jagua, onde se encontra o 
maior coral de Cuba e banhada pelo 
mar das Caraíbas. Iremos percorrer 
as suas ruas e avenidas fundadas 
pelos franceses, para admirar a 
arquitetura eclética da cidade que 
conserva abundante decoração 
neoclássica. Almoço. Visita ao 
jardim botânico e ao Palácio do 
Valle, joia da arquitetura que retrata 
a arte hispânica-mourisca, com 
influências góticas, românticas, 
barrocas e mudéjares. Jantar no 
hotel.

Dia 5 Cienfuegos/Trinidad
Pensão completa. De manhã, 
visita ao Dolphinarium (fechado 
às quartas-feiras). Continuação 
da viagem a Trinidad, uma das 
cidades mais belas e autênticas 
da época colonial em Cuba e 
também considerada uma cidade-
museu devido ao seu património 
arquitetónico colonial do século 
XVI ao século XIX. Destacam-se as 
ruas estreitas de paralelepípedos, 

belos edifícios restaurados, igrejas 
majestosas e pátios fantásticos, que 
lhe dão a atmosfera tipicamente 
colonial. A cidade tem cerca de 
cinquenta palácios e inúmeras 
propriedades dignas de admiração, 
como a Igreja da Paróquia da 
Santíssima Trindade, o Museu 
Romântico localizado no Palácio 
Brunet; o Museu de Arte Colonial, 
a Casa de la Trova e o Museu de 
História, localizado no Palácio 
Cantero. A praça de Santa Ana está 
localizada em o centro histórico 
da cidade, a apenas 500 metros 
da Plaza Mayor, era o principal 
ponto de acesso para Valle de los 
Ingenios, onde se destaca, sem 
dúvida, a Torre de Manaca Iznaga, 
espetacular torre de vigia que 
era usado para controlar escravos 
nas fazendas de cana de açúcar. 
Almoço. Tarde livre. Jantar no 
hotel.

Dia 6 Trinidad/Valle de los 
Ingenios/Santa Clara/Havana
Pequeno-almoço. Continuação 

para San Isidro de los Destilladeros, 
localizado no Valle de los Ingenios, 
sendo o dispositivo mais antigo e 
completo preservado até nossos 
dias, considerado um dos lugares 
de maior valor arqueológico. 
Almoço. Continuação até Santa 
Clara para visitar a praça Ernesto 
Che Guevara. Regresso a Havana.

Dia 7 Havana
Pequeno-almoço. Dia livre. 

Dia 8 Havana/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo 
de regresso a Portugal. Noite a 
bordo.

Dia 9 Portugal
Chegada.

Possibilidade de extensão a 
Varadero ou Cayos: 
Dependendo da extensão 
escolhida, o número de noites em 
Havana pode variar. 
Varadero: 3 noites. 
Cayos: 4 noites.

Cuba Clássica 
CUBA HAVANA · VIÑALES · CIENFUEGOS · TRINIDAD · SANTA CLARA  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI · PARTIDAS DIÁRIAS

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista 
(reserva em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. 5 
almoços e 2 jantares (bebidas não 
incluídas). Transfers em Havana, 
visitas e excursões em serviço 
privado com guias locais, exclusivo 
para clientes da Catai. Seguro de 
viagem.

Importante saber
Preço desde baseado em voos da 
Iberia, classe O, para viajr entre 5 de 
junho e 24 de outubro, em hotéis 
categoria B.
Taxas aéreas incluídas. IB: € 440. 
Para o alojamento no complexo 
Celesa-Ronda, o jantar é servido 
no Iberostar Heritage Grand Hotel 
Trinidad.

Partidas
Quintas e sábados (5 jun-21 oot)
Terça, quarta e domingo 
(4 jul-24 out).
Notas de partida: 
Iberia: Lisboa/Porto.

Hotéis
Cat. C Cat. B Cat. A

La Habana. 5 noites NH Capri/4★ Meliá Habana/5★ (4★) Iberostar Grand Hotel 
Packard/5★

Cienfuegos. 1 noite La Unión Managed by Meliá/ 
Cat. Especial

Meliá San Carlos/4★ Meliá San Carlos/4★

Trinidad. 1 noite La Calesa-Ronda/Cat. Especial La Calesa-Ronda/Cat. Especial Iberostar Heritage Grand 
Hotel Trinidad/5★

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 
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https://www.catai.pt/viajes/cuba-clasica-pt.html/14463/travelpricer


Dia 1 Portugal/Havana
Partida em voo com destino 
Havana. Chegada e alojamento.

Dia 2 Havana
Meia pensão. Pela manhã, 
começamos a visita da cidade, 
com um percurso a pé pelo 
centro histórico da Havana Velha, 
declarado Património Cultural pela 
UNESCO. Iremos percorrer as suas 
quatro praças principais: Praça da 
Catedral, Praça das Armas, Praça 
Velha e Praça de São Francisco 
de Assis, a fortaleza e edifícios 
construídos na época colonial entre 
os séculos XVI e XIX com paragem 
no Capitólio. Almoço. Pela tarde, 
continuamos a visita panorâmica 
passando pela Universidade de 
Havana e a Praça  da Revolução. 
Regresso ao hotel.

Dia 3 Havana 
Pensão completa. Saída para 
Cojimar. Iremos visitar esta 
pequena e humilde vila de 
pescadores a leste de Havana, onde 
encontramos a fazenda "La Vigía", 
lugar de residência do famoso 
Prémio Nobel Ernest Hemingway; 
aqui inspirou-se para a escrever 
o romance que o fez digno deste 
prémio; "O Velho e o Mar ”. Almoço. 
Regresso ao hotel. Saímos para 
visitar os terraços do Hotel Nacional 
de Cuba e saborear um delicioso 
coquetel, enquanto admiramos 
uma das melhores vistas da cidade. 
Continuamos em direção à fortaleza 
de San Carlos, para o  espetáculo  
do "tiro de canhão às nove", juntos 
ao Castelo dos três reis del Morro; 
tradição que nasceu no século XVII 
e que anunciava o encerramento 
da muralha da cidade. Jantar no 

Restaurante El Floridita, incluindo 
o famoso Daiquiri, bebida favorita 
de Hemingway. Terminamos a visita 
noturna na La Bodeguita del Medio, 
onde iremos descobrir o Mojito 
autêntico. Regresso para o hotel.

Dia 4 Havana/Cienfuegos
Meia pensão. Saída para 
Cienfuegos, conhecida como a 
Pérola do Sul. Fundada em 1829 
por colonos franceses, situa-se na 
baía de Jagua, onde se encontra o 
maior coral de Cuba e banhada pelo 
mar das Caraíbas. Iremos percorrer 
as suas ruas e avenidas fundadas 
pelos franceses, para admirar a 
arquitetura eclética da cidade que 
conserva abundante decoração 
neoclássica. Almoço. Visita ao 
jardim botânico e ao Palácio do 
Valle, joia da arquitetura que retrata 
a arte hispânica-mourisca, com 
influências góticas, românticas, 

barrocas e mudéjares. Jantar no 
hotel.

Dia 5 Cienfuegos/Trinidad/Valle 
de los Ingineos/Cienfuegos
Pensão completa. Partida para 
La Vila da Santíssima Trindade, 
terceira cidade fundada pela coroa 
espanhola no início de 1514. 
Realizamos um passeio pela cidade: 
Praça da câmara municipal, Museu 
Romântico, Igreja da Santíssima 
Trindade, Bar La Canchánchara com 
seu cocktail típico boas-vindas e 
uma oficina de cerâmica. Almoço. 
Continuação para San Isidro de 
los Destiladeros, localizado no 
Valle de los Ingenios, sendo o 
dispositivo mais antigo e completo 
preservado até nossos dias, 
considerado um dos lugares de 
maior valor arqueológico. Regresso 
a Cienfuegos. Jantar no hotel.

Dia 6 Cienfuegos/Havana
Pequeno-almoço. Saída em 
direção a Havana. Alojamento.

Dia 7 Havana
Pequeno-almoço. Dia livre. 

Dia 8 Havana/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo 
de regresso a Portugal. Noite a 
bordo.

Dia 9 Portugal
Chegada.

Possibilidade de extensão a 
Varadero e Cayo Santa Maria: 
Dependendo da extensão 
escolhida, o número de noites em 
Havana pode variar. 
Varadero: 3 noites. 
Cayo Santa Maria: 4 noites.

Imagens de Cuba
CUBA HAVANA · CIENFUEGOS  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista 
(reserva em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. 4 
almoços e 3 jantares (bebidas não 
incluídas). Transfers em Havana, 
visitas e excursões em serviço 
privado com guias locais. Seguro 
de viagem.

Importante saber
Preço desde baseado em voos da 
Iberia, classe O, para viajr entre 5 
de junho e 14 de julho e entre 18 de 
agosto e 24 de outubro, em hotéis 
categoria C.
Taxas aéreas incluídas. IB: € 440.

Partidas
Quintas e sábados (5 jun-21 out)
Terça, quarta e domingo (4 jul-24 out).
Notas de partida: 
Iberia: Lisboa/Porto.

Hotéis
Cat. C Cat. B Cat. A

La Habana. 5 noites NH Capri/4★ Meliá Habana/5★(4★) Iberostar Grand Hotel 
Packard/5★

Cienfuegos. 2 noites La Unión Managed by Meliá/ 
Cat. Especial

Meliá San Carlos/ 4★ Meliá San Carlos/ 4★

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 
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https://www.catai.pt/viajes/imagens-cuba.html/20048/travelpricer


Dia 1 Portugal/Cancun
Partida em voo com destino a 
Cancun. Alojamento.

Dia 2 Cancun/Valladolid/Izamal/
Mérida
Pequeno-almoço. Partida cedo 
com destino à mágica cidade de 
Valladolid, onde vamos dar um 
passeio. Esta pequena cidade 
conseguiu manter sua aparência 
colonial e a doçura da sua vida, 
as casas que bordejam os Zócalo 
são coloridas em tonalidades 
pastel. Continuamos em direção a 
Izamal, a cidade das três culturas, 

uma vez que coexistem nela três 
períodos históricos. Caminhar 
tranquilamente através das 
ruas pitorescas, aproveitar a 
gastronomia, artesanato e as suas 
gentes, serão experiências únicas 
que ajudam a entender o passado 
e o presente do mundo maia e de 
Yucatan.

Dia 3 Mérida (Uxmal)
Pequeno-almoço. Visita da 
zona arqueológica de Uxmal, um 
local excepcional de natureza. 
No momento é um dos mais 
importantes sítios arqueológicos 

da cultura maia. Continuação 
até Campeche onde faremos um 
passeio panorâmico. Pela tarde 
iremos desfrutar de um passeio 
panorâmico pelas principais ruas 
da cidade de Mérida, capital do 
estado de Yucatán que foi fundada 
em 1542 por Francisco de Montejo 
e conhecida como "The White 
City", devido à predominância de 
calcário de cor branco utilizado 
na construção. Visita de lugares 
emblemáticos como o Palácio do 
Governo, a Catedral, o Parque Las 
Américas e o passeio marítimo de 
Montejo.

Dia 4 Mérida/Chichen Itza/Riviera 
Maya
Pequeno-almoço. Saída para o 
lugar arqueológico de Chichén 
Itzá, datado aproximadamente 
com 1553 anos. Estas famosas 
pirâmides Maias estão localizadas 
sensivelmente a hora e meia de 
Mérida. O nome Chichén Itzá 
deriva das palavras Maia "Chi" 
boca "chen" bem Itzá ", o nome da 
povoação existente nesta região. O 
lugar está dividido em três áreas: o 
grupo norte (claramente Toltec), o 
grupo central (do período inicial) e 
o conhecido como o Velho Chichen, 

dos quais iremos visitar os dois 
primeiros grupos. Continuação para 
a Riviera Maya, no Mar do Caribe.

Dias 5 e 7 Riviera Maya
Tudo incluído. Dias livres para 
desfrutar da praia.

Dia 8 Riviera Maya/Portugal
Pequeno-almoço. Transfer ao 
aeroporto e partida no voo de 
regresso para Portugal. Noite a 
bordo.

Dia 9 Portugal
Chegada

Essencial de Yucatan 
MÉXICO CANCÚN · MÉRIDA · RIVIERA MAYA  
CIRCUITO REGULAR · TUDO INCLUÍDO NA RIVIERA MAYA

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista 
(reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. 
Transfers, visitas e transporte 
terrestre em serviço regular, 
partilhado com outros Clientes e 
com guia local. Seguro de viagem.
Riviera Maya. Tudo incluído: 
pequeno-almoço, almoço, jantar 
e bebidas locais. Consultar outros 
serviços incluídos conforme o hotel 
selecionado.

Importante saber
Preço desde baseado em voos da 
Iberia, classe O, para viajar entre 1 e 
22 de Junho, em hotéis categoria B.
Taxas aéreas incluídas. IB: € 330 
Taxa ambiental na Riviera Maya 
Hotéis: 20 pesos Mexicanos (€ 1,5 
aprox.) por quarto e noite, a pagar 
diretamente no hotel.

VISITAX: a partir do dia 1 de abril 
2021, o estado de Quintana Roo 
aplicará o “Direito de Uso de ativos 
de Domínio Público ”. Uma nova 
taxa para turistas estrangeiros 
no montante de 244 pesos (€ 10 
aprox.). Este pagamento obrigatório 
será feito diretamente pelo 
passageiro através do site: 
www.visitax.gob.mx, seja no 
momento da reserva ou durante a 
estadia.

Partidas
Terças-feiras (1 jun-7 dez).
Notas de partida:
Iberia: Lisboa/Porto.

Hotéis
Cat. B Cat. A

Cancún. 1 noite Ramada 
Cancún/4★(3★ Sup)

Krystal Cancún/4★

Mérida. 2 noites Embajadores/4★ 
(3★ Sup)

El Conquistador-
Gamma Mérida/4★

Riviera Maya. 
4 noites

Grand Riviera 
Princess/5★

Barceló Maya Grand 
Resort/5★

Hotéis previstos ou de categoria similar.

 

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai.  Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 
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Dia 1 Portugal/Panamá
Partida em voo com destino 
Panamá, via Madrid. Alojamento.

Dia 2 Panamá 
Pequeno-almoço. Visita dos 
lugares mais destacados da cidade: 
O setor mais antigo do Panamá, 
fundado em 1673 e o centro de 
visitantes do Canal do Panamá, 
situado junto às Eclusas de 
Miraflores. Tarde livre.

Dia 3 Panamá 
Pequeno-almoço. Dia livre para 
desfrutar desta cidade ativa e 
cosmopolita, que oferece múltiplas 
opções, atividades ao ar livre, 
culturais e uma grande oferta 
gastronómica e de entretenimento. 

Dia 4 Panamá/Lago Gatún 
(Reserva Ecológica Gamboa)
Pequeno-almoço. Transfer por 
estrada à Reserva Ecológica 
Gamboa, construída sobre o 
assentamento dos trabalhadores 
que construíram o Canal, dentro 
do P. N. Soberanía, a meio caminho 
entre a costa do Pacífico e as 
Caraíbas.

Dia 5 Lago Gatún (Reserva 
Ecológica Gamboa)
Pequeno-almoço. Hoje subiremos 
no teleférico até à área da floresta 
pluvial. Ao chegarmos à torre de 
observação, seremos surpreendidos 
pelas impressiontaes vistas 
do rio Chagres e o lago Gatún. 
Visitaremos também o orquideário, 
o serpentário, o borboletário e o 
aquário. Tarde livre.

Dia 6 Lago Gatún (Comunidade 
Indígena Emberá)
Pequeno-almoço. Hoje visitaremos 
a comunidade dos indígenas 
Emberá para conhecer um pouco 
mais sobre os seus costumes e 
tradições.

Dia 7 Reserva Ecológica Gamboa/
Praias do Pacífico (Bonita/Blanca)
Pequeno-almoço. Partida por 
estrada para a praia da sua escolha 
no Pacífico: Praia Bonita em Cat. C e 
B ou Praia Blanca em Cat. A.

Dias 8 e 9 Praias do Pacífico
Tudo incluído em Cat. C e B. 
Pequeno-almoço em Cat. A. Dias 
livres para desfrutar do sol e da 
praia.

Dia 10 Praias do Pacífico/
Panamá/Portugal
Pequeno-almoço. Bem cedo, 
saída por estrada para a Cidade 
do Panamá e voo de regresso para 
Portugal, via Madrid. Noite a bordo.

Dia 11 Portugal
Chegada.

Contrastes do Panamá
PANAMÁ CIDADE DO PANAMÁ · LAGO GATÚN · PRAIAS DO PACÍFICO  
PARTIDAS DIÁRIAS · CIRCUITO EM PRIVADO · TELEFÉRICO NA FLORESTA PLUVIAL · OPÇÃO BOCAS DEL TORO

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica, (reservas em classes 
especiais).  Alojamento e pequeno-
almoço. Transfers e excursões em 
serviço privado com chofer/guia 
em espanhol, exceto teleférico 
da floresta pluvial e comunidade 
indígena Emberá em serviço regular 
partilhado. Seguro de viagem.

Opção Praias do Pacífico. 
Regime de Tudo Incluído em Cat. C 
e B. Pequeno-almoço em Cat. A.
Opção Bocas del Toro. Alojamento 
e pequeno-almoço. Transfers em 
serviço regular partilhado.

Partidas
Diárias (1 jun-15 dez).
Notas de partida:
Iberia: Lisboa/Porto.

Hotéis
Cat. C Cat. B Cat. A

Cidade de Panamá. 
3 noites

Hilton Garden Inn/4H  
(3HSup.)

Las Américas Golden 
Tower/4HSup.

JW Marriott/5H

Lago Gatún. 3 noites Gamboa Rainforest 
Resort/4H

Gamboa Rainforest 
Resort/4H

Gamboa Rainforest 
Resort/4H

Praia Bonita. 3 noites The Westin Playa 
Bonita/5H (TI)

The Westin Playa 
Bonita/5H (TI)

Praia Blanca. 3 noites The Buenaventura Golf & 
Beach Resort/5H (AD)

Bocas del Toro. 3 noites Playa Tortuga/3HSup. Palma Royale/3HSup. Red Frog Beach Resort & 
Spa/Cat. especial

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai.  Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo.

101

Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

DESDE

€2.070
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

11 DIAS

Importante saber
Preço desde baseado em voos da 
Iberia, classe A, para viajar entre 1 e 
30 de Junho, opçao Bocas del Toro,  
em hotéis categoria C.
Preço desde Opçao Praia Bonita 
2.110 € baseado em voos da Iberia, 
classe A, para viajar entre 1 e 30 de 
Junho,  em hotéis categoria C.

 Taxas aéreas  incluídas. IB: € 320. 
Para a opção Bocas del Toro, a 
estadia no Panamá será 2 noites no 
início e 1 noite no final.
A bagagem máxima permitida para 
os voos para Bocas, é de 12 kg para 
porão e 5 kg para a de mão. 
O trajeto parcial do Canal do 

Panamá opera unicamente aos 
sábados e algumas sextas-feiras. 
Consultar operação e preço.
Entrada museu da biodiversidade 
não incluída. Encerrado às 
segundas-ferias.
Teleférico & Borboletário não opera 
às segundas-ferias.

Opção Bocas del Toro
Dia 6 Gamboa Rainforest/Bocas 
del Toro
Meia pensão. Transfer ao 
aeroporto para apanhar o voo para 
a Ilha de Colón, no arquipélago de 
Bocas del Toro. Transfer ao hotel 
selecionado. 

Dias 7 e 8 Bocas del Toro
Pequeno-almoço. Dias  livres.

Dia 9 Bocas del Toro/Panamá
Pequeno-almoço. Partida em voo 

para o aeroporto local de Albrook 
com destino Cidade do Panamá. 
Chegada.

Dia 10 Panamá/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em 
voo de regresso para Portugal, via 
Madrid. Noite a bordo.

Dia 11 Portugal
Chegada.

https://www.catai.pt/viajes/contrastes-de-panama-portugal.html/12526/travelpricer


Dia 1 Portugal/San José
Partida em voo com destino a San 
José, via Madrid. Alojamento.

Dia 2 San José/P.N. de Tortuguero
Pensão completa. Saída para o 
Parque Nacional de Tortuguero. 
Pequeno-almoço típico durante 
o trajeto. Seguimos para o cais, 
de onde faremos uma travessia 
em lancha de umas 2 horas para 
chegarmos ao nosso alojamento. 
Almoço. Pela tarde visita a 
localidade de Tortuguero. Jantar.

Dia 3 P.N. de Tortuguero
Pensão completa. Depois do 
pequeno-almoço, desfrutaremos 
de uma visita pelos trilhos do hotel. 
Almoço. Pela tarde, exploraremos 
em lancha o incrível sistema de 

canais naturais que oferece este 
parque nacional. Jantar.

Dia 4 P.N. de Tortuguero/P.N. 
Vulcão Arenal
Meia pensão. Saída para Guápiles, 
onde iremos almoçar. Seguimos 
para a zona do Vulcão Arenal.

Dia 5 P.N. Vulcão Arenal
Pequeno-almoço. Dia livre.

Dia 6 P.N. Vulcão Arenal/Reserva 
Biológica de Monteverde
Pequeno-almoço. Saída para a 
maravilhosa zona de Monteverde 
atravessando o lago Arenal.

Dia 7 Reserva Biológica de 
Monteverde
Pequeno-almoço. Dia livre.

Dia 8 Monteverde/P. N. de 
Manuel Antonio
Pequeno-almoço. Saída para a 
zona de Manuel Antonio.

Dias 9 e 10 P.N. de Manuel 
Antonio
Pequeno-almoço. Dias livres para 
percorrer este Parque Natural.

Dia 11 P.N. de Manuel Antonio/ 
San José/Portugal
Pequeno-almoço. À hora indicada, 
saída por estrada para San José 
para partir em voo de regresso a 
Portugal, via Madrid. Noite a bordo.

Dia 12 Portugal
Chegada.

Maravilhas da Costa Rica 
COSTA RICA SAN JOSÉ · TORTUGUERO · ARENAL · MONTEVERDE · MANUEL ANTONIO · EXT. CORCOVADO  
SAÍDAS DIÁRIAS · TRANSFERES PRIVADOS, VIATURA DE ALUGUER OU MINIBUS TURÍSTICO REGULAR · TRANSPORTE 
EXCLUSIVO CATAI A PARTIR DE 4 PESSOAS

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista 
(reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. 3 
almoços e 2 jantares (bebidas não 
incluídas). Transfers exclusivos Catai 
em San José. Visitas e excursões 
em serviço regular com guias locais 
em espanhol. Entrega da viatura 
modelo Ssangyong Korando ou 
similar no 4º dia do programa, em 
Guápiles, e devolução no 11º dia 
no aeroporto de San José. Seguros 
do veículo não incluídos, consultar. 
Seguro de viagem.
Outras opções:
Programa de minibus turístico 
regular. Transporte em minibus 
turista regular entre as cidades. 
Transporte exclusivo Catai de 4 
pessoas, exceto Tortuguero e de 
Arenal a Monteverde. Consultar.

Programa com transferes 
privados. Transferes em privado 
entre cidades apenas com 
motorista, exceto Tortuguero e 
Corcovado. Consultar.
Extensão P.N. Corcovado: 2 
almoços e 3 jantares (bebidas não 
incluídas). Visitas e excursões em 
serviço regular.

Importante saber
Preço desde baseado em voos da 
Iberia, classe O, para viajar entre 
1 e 20 de Junho, opçao veículo de 
aluger, em programa básico, em 
hotéis categoria C.
Taxas aéreas incluídas. IB: € 320.

Partidas
Diárias (1 jun-20 nov). 
Notas de partida:
Iberia: Lisboa/Porto.

Hotéis
Cat. C Cat. B Cat. A

San José. 1 noite Wyndham Garden/4H Crowne Plaza/5H 
(4HSup.)

Hilton Garden Inn 
Sabana/5H

Tortuguero. 2 noites Laguna Lodge/Lodge Grupo Pachira/Lodge Manatus/Lodge (Cat. 
Especial)

Arenal. 2 noites Montaña de Fuego/4H 
(3HSup.) (Bungalow Sup.)

Arenal Springs/4HSup. Arenal Kioro/5H 

Monteverde. 2 noites Monteverde Country 
Lodge/3H

El Establo/4H El Establo/4H (Jr. Suite)

Manuel Antonio. 3 noites Villas Lirio/3H San Bada/4H Parador/4HSup. (hab. 
Tropical)

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo.
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Extensão Parque Nacional de Corcovado
Dia 11 Manuel Antonio/P.N. de 
Corcovado
Meia pensão. Transfer por estrada 
para Sierpe para seguir em bote 
para Corcovado. Jantar no lodge.

Dia 12 P.N. de Corcovado
Pensão completa. Excursão à ilha 
del Caño. Almoço piquenique. 
Pela tarde, regresso ao lodge e 
jantar.

Dia 13 P.N. de Corcovado
Pensão completa. Excursão  ao 
Parque Nacional de Corcovado.  
Almoço piquenique. Pela tarde, 
regresso ao lodge e jantar.

Dia 14 P.N Corcovado/San José/
Portugal
Pequeno-almoço. Regresso ao 
aeroporto para apanhar o voo 
para San José e partida no voo de 
regresso a Portugal, via Madrid. 
Noite a bordo.

Dia 15 Portugal
Chegada

DESDE

€1.685
12 DIAS

€2.855
14 DIAS

TAXAS E COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

https://www.catai.pt/viajes/maravilhas-da-costa-rica.html/11396/travelpricer


Dia 1 Portugal/San José
Partida em voo com destino a San 
José, via Madrid. Alojamento.

Dia 2 San José/P.N. de Tortuguero
Pensão completa. Saímos para 
o Parque Nacional de Tortuguero, 
uma das áreas de maior diversidade 
biológica da Costa Rica e a região 
mais importante de desova da 
tartaruga verde (de julho a outubro 
de todas as Caraíbas Ocidentais). 
Pequeno-almoço típico durante o 
trajeto. Mais tarde, seguimos para o 
cais de onde faremos uma travessia 
de lancha com duração aproximada 
de 2 horas, para chegarmos ao 
nosso alojamento. Almoço. Pela 
tarde visita a aldeia de Tortuguero. 
Jantar.

Dia 3 P.N. de Tortuguero
Pensão completa. Após o 

pequeno-almoço, desfrutaremos de 
uma visita pelos caminhos do hotel. 
Almoço. Pela tarde, exploraremos 
em lancha o incrível sistema de 
canais naturais que este parque 
nacional oferece. Jantar.

Dia 4 P.N. de Tortuguero/P.N. 
Vulcão Arenal
Meia pensão. Recomendamos 
madrugar para desfrutar da 
natureza. Saída para Guápiles, onde 
teremos o almoço. Continuamos 
para a zona do Vulcão Arenal.

Dia 5 P.N. Vulcão Arenal
Pequeno-almoço. Dia livre 
para desfrutar do vulcão Arenal. 
Recomendamos a excursão opcional 
à Catarata La Fortuna. As termas 
também são uma visita obrigatória 
para todos os visitantes.

Dia 6 P.N. Vulcão Arenal/Reserva 
Biológica de Monteverde
Pequeno-almoço. Saída para 
a maravilhosa zona de floresta 
nublada de Monteverde 
atravessando o lago Arenal.

Dia 7 Reserva Biológica de 
Monteverde
Pequeno-almoço. Dia livre. Nesta 
reserva encontram-se mais de 
2.500 espécies de plantas. Também 
há neste parque uma grande 
quantidade de mamíferos, incluídos 
5 tipos diferentes de felinos, 
mariposas e aves, com até 30 
classes diferentes de colibris.

Dia 8 Reserva Biológica 
de Monteverde/Praias de 
Guanacaste
Pequeno-almoço. Pela manhã, 
transfer terrestre até ao seu destino 

de praia em Guanacaste. Tarde livre 
para desfrutar do sol e da praia.

Dias 9 e 10 Praias de Guanacaste
Tudo incluído. Dias livres para 
desfrutar das possibilidades que a 
região oferece.

Dia 11 Praias de Guanacaste/San 
José/Portugal
Pequeno-almoço. À hora indicada, 
saída por estrada para San José 
e partida em voo de regresso a 
Portugal, via Madrid. Noite a bordo.

Dia 12 Portugal
Chegada

O Melhor da Costa Rica 
COSTA RICA SAN JOSÉ · TORTUGUERO · ARENAL · MONTEVERDE · PRAIAS DE GUANACASTE
SAÍDAS DIÁRIAS · TRANSFERES PRIVADOS, VIATURA DE ALUGUER OU MINIBUS TURÍSTICO REGULAR · TRANSPORTE 
EXCLUSIVO CATAI A PARTIR DE 4 PESSOAS · TUDO INCLUÍDO EM GUANACASTE

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista 
(reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. 
3 almoços e 2 jantares (bebidas 
não incluídas). Tudo incluído em 
Guanacaste. Transfers exclusivos 
da Catai em San José. Visitas e 
excursões em serviço regular com 
guias locais. Seguro de viagem.
Entrega da viatura modelo 
Ssangyong Korando ou similar no 
4º dia do programa, em Guápiles, e 
devolução no 11º dia no aeroporto 
de San José. Seguros do veículo 
não incluídos, consultar. Seguro de 
viagem.
Outras opções:
Programa de minibus turístico 
regular. Transporte em minibus 
turista regular entre as cidades. 
Transporte exclusivo Catai de 4 
pessoas, exceto Tortuguero e de 
Arenal a Monteverde. Consultar.

Programa com transferes 

privados. Transferes em privado 
entre cidades apenas com 
motorista, exceto Tortuguero. 
Consultar.

Importante saber
Preço desde baseado em voos da 
Iberia, classe O, para viajar entre 1 
e 20 de Junho, opçao  veículo de 
aluguer em hotéis categoria C.
Taxas aéreas incluídas. IB: € 325.

Partidas
Diárias (1 jun-20 nov).
Notas de partida: 
Iberia: Lisboa/Porto.

Hotéis
Cat. C Cat. B Cat. A

San José. 
1 noite

Wyndham Garden/4H Crowne Plaza/ 5H 
(4HSup.)

Hilton Garden Inn 
Sabana/5H

Tortuguero. 
2 noites

Grupo Pachira/Lodge Grupo Pachira/Lodge Manatus/Lodge (Cat. 
Especial)

Arenal. 
2 noites

Montaña de Fuego/4H 
(3HSup.) (Bungalow Sup.)

Arenal Springs/4HSup. Arenal Kioro/5H

Monteverde. 
2 noites

Monteverde Country Lodge/3H El Establo/4H El Establo/4H (Jr. Suite)

Guanacaste. 
3 noites

Occidental Papagayo/5H (4H) Riu Palace Costa Rica/5H 
(4HSup.)

The Westin Golf Resort & 
Spa Playa Conchal/5H

Hotéis previstos ou de categoria similar

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo.
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DESDE

€1.905
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

12 DIAS

Opção Hotel Tabacón 
Grand Spa Thermal 
Resort 5H (sobre Cat. A)
Único resort natural de água 
termo-mineral em Arenal, membro 
de “The Leading Hotels”. 102 
quartos no coração da floresta 
pluvial, localizado na base do 
vulcão Arenal. A Catai, oferece-lhe: 
quarto superior aquando do check 
in, segundo disponibilidade - Early 
check in e late check out segundo 
disponibilidade e detalhe de boas-
vindas à chegada. Acesso ilimitado 
às águas termais (8 am-10 pm). 
Wi-Fi gratuito. Acesso à Área de 
Shangri-La (maiores 18 anos) 
somente para hóspedes do hotel.  
Consultar suplemento.

https://www.catai.pt/viajes/o-melhor-costa-rica.html/14339/travelpricer


Dia 1 Portugal/Lima
Partida em voo com destino Lima, 
via Madrid. Chegada e alojamento.

Dia 2 Lima
Pequeno-almoço. Começaremos 
com uma visita panorâmica pelo 
distrito de Miraflores. De seguida, 
observamos a impressionante 
Huaca Pucllana, centro cerimonial 
da cultura de Lima. Continuaremos 
até à Praça de Armas, com o 
Palácio do Governo e o Palácio 
Municipal. Visitaremos a Catedral 
e caminharemos até ao Convento 
de Santo Domingo. Finalmente 
visitaremos o Museu Larco. Tarde 
livre.

Dia 3 Lima/Cusco
Pequeno-almoço. Partida em 
voo para Cusco. Pela tarde, 
percurso pela cidade com uma 
visita aos pontos mais relevantes e 
magníficos do artístico distrito de 
San Blas, uma mistura da cultura 
incla e espanhola. Durante o trajeto 
apreciamos a praça Nazarenas, 
rodeada de edifícios coloniais. 
Seguimos até à praça de armas, 
para visitar a Catedral que alberga 
obras coloniais de incrível valor. 
Continuamos até Koricancha cujo 
nome em quechua é Ouri Kancha 

(Templo Dourado) que nos recebe 
com toda a sua suntuosidade. 

Dia 4 Cusco/Chinchero/Moray/
Ollantaytambo/Vale Sagrado
Meia pensão. Partida para 
Chinchero, a aldeia mais típica e 
pitoresca do Vale Sagrado. Breve 
paragem num centro têxtil para 
apreciar as antigas técnicas Incas 
de tecelagem da lã de alpaca. 
Continuamos para Moray, complexo 
arqueológico Inca composto por 
colossais terraços concêntricos 
simulando um grande anfiteatro. 
Almoço. Terminaremos o dia em 
Ollantaytambo.

Dia 5 Vale Sagrado/Machu Picchu
Pensão completa. Transfer à 
estação de Ollantaytambo. Viagem 
panorâmica de comboio, através 
do Vale de Urubamba, até Aguas 
Calientes, no sopé do Machu 
Picchu. À chegada, visitaremos 
Machu Picchu, a impressionante 
"Cidade Perdida dos Incas", 
acompanhados por um guia local. 
Almoço em Aguas Calientes. Jantar 
no hotel.
Possibilidade de visitar a Cidadela 
com um guia privado (2 horas de 
duração), desfrutando ao máximo 
das ruínas: 55 € (p./pessoa) 

(Subidas às ruínas em serviço 
regular).

Dia 6 Machu Picchu/Cusco
Pequeno-almoço. Manhã livre. 
Pela tarde, regresso a Cusco em 
comboio. 

Dia 7 Cusco
Pequeno-almoço. Pela manhã, 
visita de Sacsayhuamán, uma 
impressionante fortaleza 
cerimonial. Continuamos para uma 
visita panorâmica ao adoratório 
Incaico de Qenqo. Finalmente, 
chegamos à atalaia de Puca Pucará 
e a Tambomachay. Tarde livre.

Dia 8 Cusco/Lima/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo 
para Lima e ligação com o voo de 
regresso, via Madrid. Noite a bordo.

Dia 9 Portugal
Chegada.

Peru Imperial 
PERU LIMA · CUSCO · VALE SAGRADO · MACHU PICCHU  
PARTIDAS DIÁRIAS · NOITE EM AGUAS CALIENTES · MUSEU LARCO EM LIMA · VISITA CHINCHERO E MORAY

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista 
(reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. 2 
almoços e 1 jantar (bebidas não 
incluídas). Transfers em serviço 
regular, exceto em Lima que serão 
exclusivos para clientes da Catai. 
Visitas em serviço regular com guias 
em espanhol, exceto em Lima que 
serão exclusivas para clientes da 
Catai. 

BTC (entradas a todos os sítios 
turísticos mencionados em Cusco e 
Vale Sagrado). Comboio Expedition 
(Cat. C) e Vistadome (Cat. B e A). 
Seguro de viagem.

Partidas
Diárias (1 jun-15 dez). 
Notas de partida: 
Iberia: Lisboa/Porto.

Hotéis   
Cat. C Cat. B Cat. A

Lima. 2 noites El Tambo/3H José Antonio/4H Meliá Lima/5H (4HSup.)
Cuzco. 3 noites Anden Inca/3H José Antonio/4H Aranwa Cuzco Boutique/5H

Valle Sagrado. 1 noite La Hacienda Valle/3H Del Pilar  
Ollantaytambo/4H

Aranwa Sacred Valley/5H

Aguas Calientes. 1 noite Ferré Machu Picchu/3H Casa Andina/4H (3H) 
El Mapi/4H (3H)

Sumaq Machu  
Picchu/5H (4HSup.)

 Hotéis previstos ou de categoria similar

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo.
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DESDE

€1.825
9 DIAS

€2.430
12 DIAS

TAXAS E COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Importante saber
Preço desde baseado em voos da 
Iberia, classe O, para viajar entre 1 
e 15 de Junho, em programa básico,
hotéis categoria C.
Taxas aéreas incluídas. IB: € 445. 
Opção Caminho do Inca.
Devido às restrições e limites 
impostos à rota do Caminho do 
Inca é preciso realizar a reserva 

com vários meses de antecedência. 
As reservas estarão sujeitas à 
capacidade diária de passageiros 
estabelecida pelo Governo. É 
necessário realizar o pagamento de 
100% da reserva juntamente com a 
fotocópia do passaporte e, no caso 
de cancelamento ou modificação, 
não haverá lugar a reembolso. 
Alojamento em tendas duplas. 
A bagagem dos passageiros não 

deverá exceder 8 kg por pessoa 
incluindo o peso do saco-cama 
(aprox. 3 kg - Não incluído). A 
extensão ao caminho Inca só poderá 
ser adicionada aos programas cujas 
bases incluem Cuzco e Machu 
Picchu. Para o programa Nazca e 
Machu Picchu é necessário realizar 
1 noite extra no vale. Comboio 
“Expedition” ida e volta.

Opção Caminho do Inca
Partidas: segundas, quartas e sextas.
Dia 5 Vale Sagrado/Huayllabamba
Pensão completa. Partida para 
realizar as últimas compras 
e depois nos dirigimos para 
Piscacucho (2.750 m), no km 82 
da via férrea, para aceder à rede 
do Caminho Inca. Iniciaremos 
uma caminhada ligeira. Almoço 
em rota. Apreciaremos o Nevado 
Verónica e um miradouro natural 
para ver o sítio arqueológico de 
Llaqtapata. Seguiremos para 
o primeiro acampamento em 
Huayllabamba (3.000 m.) (tempo 
caminhada 6-7 h). Alojamento e 
jantar no acampamento.
Dia 6 Huayllabamba/Pacaymayo
Pensão completa. Avançamos 
através do Vale de Huayllabamba. Em 
Yunca Chimpa começamos a subir até 

Llulluchapampa (3.750 m).  Finalmente,  
desceremos até ao acampamento em 
Pacaymayo (3.600 m), para almoçar 
e descansar (tempo caminhada 
7-7.30 h). Alojamento e jantar no 
acampamento.
Dia 7 Pacaymayo/Wiñay Wayna
Pensão completa. Hoje será o 
dia mais longo. Subida ao Abra de 
Runcuracay (3.860 m), para visitar o 
complexo arqueológico. Continuação 
para a Cidadela Inca de Sayacmarca 
(3.580 m). Depois do almoço, 
cruzamos o Abra de Phuyupatamarca 
(3.700 m), com o complexo inca 
melhor preservado de todo o 
caminho. Chegada em Wiñay Wayna 
(2.650 m), complexo incaico (tempo 
caminhada 7-8 h). Alojamento e 
jantar no acampamento. 

Dia 8 Wiñay Wayna/Machu Picchu
Pequeno-almoço. Pela madrugada, 
subida através de um caminho 
estreito de escadas até ao Intipunku 
ou Porta do Sol (2.740 m) e 
descobrir Machu Picchu (2.450 m) 
ao amanhecer. Descida para realizar 
uma visita guiada da cidadela 
(tempo caminhada 2.30-3 h). 
Alojamento em Aguas Calientes. 
Dia 9 Machu Picchu/Cusco
Pequeno-almoço. Manhã livre. Pela 
tarde, regresso a Cusco em comboio.
Dias 10 ao 12 como dias 7 ao 9  
do programa base.

https://www.catai.pt/viajes/peru-imperial-pt.html/11392/travelpricer


Dia 1 Portugal/Lima
Partida em voo, com destino a Lima, 
via Madrid. Chegada e Alojamento.

Dia 2 Lima
Pequeno-almoço. Pela manhã, 
percurso panorâmico pelo centro 
histórico da cidade e visita ao 
Museu Larco. Continuação da visita 
pelas zonas residenciais. Tarde livre. 

Dia 3 Lima/Arequipa
Pequeno-almoço. Pela manhã, 
partida em voo com destino a 
Arequipa. Pela tarde, visita da 
“Cidade Branca”, com a Praça 
de Armas, o Mosteiro de Santa 
Catalina, a Igreja da Companhia e 
os arredores da cidade.  

Dia 4 Arequipa/Canyon del Colca
Pensão completa. Saída 
em direção ao Canyon del 
Colca, considerado entre os 
mais profundos do mundo. 
Desfrutaremos das espetaculares 
vistas sobre os vulcões Misti e 
Chachani, seguido pela visita 
à Reserva Nacional de Salinas 
e Aguada Blanca, conhecida 
pelas Pampas Cañahuas para 
ver vicunhas, lamas e alpacas (os 
camelos Peruanos). Paragem em 
Patahuasi (3.800m) para tomar 
um mate de coca. Seguimos para 

Pampa de Toccra onde ser poderá 
observar lagoas, lamas, alpacas e 
algumas aves andinas. De seguida, 
visita ao miradouro dos Andes em 
Patapampa (4.900m), ponto mais 
alto e de onde se pode apreciar a 
cordilheira de Chila, bem como 
os vulcões Mismi, Hualca Hualca, 
Sabancaya, Ampato, Chachani, Misti 
e Ubinas. Descanso na localidade 
de Chivay, para almoçar. Pela tarde, 
transfer para o hotel. Jantar. 

Dia 5 Canyon del Colca/Puno
Meia pensão. Saída até à Cruz do 
Condor, ponto privilegiado para 
observação destas majestosas aves. 
De regresso, paragem no miradouro 
Huayra Punko, para uma vista 
espetacular de todo o vale de Colca 
e, no miradouro de Antahuilque, 
poderemos observar as planícies 
e as lagoas misteriosas do Vale 
de Colca. Em seguida, passagem 
pelas localidades de Maca e Yanque 
que conservam o sabor Andino. 
Almoço em Chivay. Pela tarde, 
saída em autocarro até Puno (6 
horas de viagem), apreciando uma 
esplendida paisagem da Cordilheira 
dos Andes. Chegada e transfere ao 
hotel. 

Dia 6 Puno/Lago Titicaca: Uros e 
Taquille
Meia pensão. Excursão de dia 
completo em lancha à ilha Taquile. 
Durante o trajeto visitamos as ilhas 
flutuantes, feitas de junco pelos 
indígenas Uros, habitantes do lago 
Titicaca. Almoço. Regresso a Puno.

Dia 7 Puno/Cusco 
Meia pensão. Saída para Cusco 
em autocarro turístico regular, que 
durante o trajeto visitaremos o 
Museu Lítico de Pacuará, Raqchi, 
com o seu templo ao deus Viracocha 
e Andahuaylilas, com a sua 
admirável capela “Sistina do Peru” 
(8 h). Almoço em rota. 

Dia 8 Cusco
Pequeno-almoço. Manhã livre. 
Pela tarde, visita de cidade: 
Catedral, Praça de Armas, Templo 
do Sol, ruínas de Qenqo, Puka 
Pukara, Tambo Machay e a fortaleza 
de Sacsayhuaman. 

Dia 9 Cusco/Pisac/
Ollantaytambo/Vale Sagrado 
Meia pensão. Hoje visitamos o 
famoso “Vale Sagrado dos Incas”, no 
coração dos Andes. Percorreremos 
as ruínas de Pisac, assim como o 
seu interessante mercado.

Almoço e continuação para visitar a 
fortaleza de Ollantaytambo. 

Dia 10 Vale Sagrado/Machu 
Picchu
Pensão completa. Saída 
para a estação de comboio de 
Ollantaytambo. Viagem panorâmica 
em comboio através do vale de 
Urubamba até Águas Calientes, no 
sopé do Machu Picchu. Almoço. 
Tarde livre. Jantar no hotel.   

Dia 11 Machu Picchu/Cusco 
Pequeno-almoço. Pela manhã, 
visita de Machu Picchu, a 
impressionante “Cidade Perdida 
dos Incas”, acompanhados por um 
guia local. Pela tarde, regresso a 
Cusco. 
Possibilidade de visitar a Cidadela 
com um guia privado (2 horas 
duração), desfrutando ao máximo 
das ruínas: 55 €. 
(p./pessoa) (Subidas às ruínas em 
serviço regular).

Dia 12 Cusco/Lima/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em 
voo com destino a Lima, com 
formalidades de ligação para o voo 
de regresso via Madrid, e regresso a 
Portugal. Noite a bordo. 

Dia 13 Portugal
Chegada.

Peru Real
PERU LIMA · AREQUIPA · CANYON DEL COLCA · LAGO TITICACA · CUSCO · VALE SAGRADO · MACHU PICCHU  
PARTIDAS DIÁRIAS · MUSEU LARCO EM LIMA 

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica, (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. 6 almoços e 2 jantares 
(bebidas não incluídas). Transfers 
em serviço exclusivo para clientes 
da Catai, exceto Colca, Cusco, Vale 
Sagrado e Machu Picchu em serviço 
regular. Autocarro turístico regular 
Puno/Cusco. Visitas em serviço 
regular com guias em espanhol, 
exceto em Lima que serão em 
exclusivo para Clientes da Catai. 
BTC (entradas a todos os locais 
turísticos mencionados em Cusco 
e Vale Sagrado. Comboio Inca Rail 
The Voyager. Seguro de viagem.

Importante saber
Preço desde baseado  em voos da 
Iberia, classe O, para viajar entre 1 e 
15 de Junho, em hotéis categoria C.
Taxas aéreas incluídas. IB: € 445.  
Para as visitas ao Vale de Urubamba 
e/ou Machu Picchu é necessário 
levar bagagem de mão, e deixar a 
restante bagagem em Cusco até ao 
regresso.

Partidas
Diárias (1 jun-15 dez).
Notas de partida:
Iberia: Lisboa/Porto.

Hotéis   
Cat. C Cat. B Cat. A

Lima. 2 noites El Tambo/3H Casa Andina Select/4H Casa Andina Premium 
Miraflores/5H (4HSup.) 
El Pardo DoubleTree/5H (4HSup.)

Arequipa. 
1 noite

Casa Andina 
Standard/3H

El Cabildo/4H Costa del Sol Wyndham 
Arequipa/5H

Colca. 1 noite Casa Andina 
Standard/3H

El Refugio/4H Colca Lodge/Cat. especial

Puno. 2 noites Intiqa/3H Posada del Inca Puno/4H GHL Hotel Lago Titicaca/5H 
(4HSup.)

Cuzco. 3 noites Casa Andina Standard  
Koricancha/3H

San Agustín Plaza/4H  
San Agustín El Dorado/4H

Aranwa Cuzco/5H

Valle Sagrado. 
1 noite 

La Hacienda del 
Valle/3H - San Agustín 
Urubamba/3H

Sonesta Posada del Inca  
Yucay/3HSup.

Aranwa Sacred Valley/5H

Aguas Calientes. 
1 noite

El Mapi/4H (3H) El Mapi/4H (3H) Sumaq Machu Picchu/5H(4HSup.)

 Hotéis previstos ou de categoria similar

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo.
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Realize um orçamento, 
pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no 
Catai TravelPricer. Disponível 
em www.catai.pt

DESDE

€2.395
13 DIAS

€2.585
14 DIAS

TAXAS E COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

OPÇÃO VINICUNCA 
(Montanha arco-íris 
ou das sete cores)
Dia 9 Cuzco 
Pequeno-almoço. Começamos 
cedo o nosso dia, percorrendo 
o Vale do Sul com destino a 
Phulawasipata, ponto de partida 
da nossa aventura para montanha 
arco-íris ou das sete cores. Ao 
longo da caminhada iremos 
observar
como as cores vão mudando ao 
longo do tempo, até chegarmos 
a uma altura aproximadamente 
5.200 metros, topo
da montanha misteriosa. As suas 
formações geológicas vão revelar 
todo o seu esplendor em contraste 
com o céu azul, formando uma 
barreira formidável entre o deserto 
da costa e a floresta Amazônica 
dominada pelo pico de Ausangate.
Almoço. Regresso para Cusco.

Dias 10 a 14, iguais aos dias 9 a 
13 do programa de base.

https://www.catai.pt/viajes/pt-peru-real.html/12464/travelpricer


Dia 1 Portugal/Santiago de Chile 
Partida em voo com destino 
Santiago de Chile, via São Paulo o 
Madrid. Noite a bordo. 

Dia 2 Santiago de Chile 
Chegada e tempo livre. Pela 
tarde, visita da cidade; caminhada 
pelo centro visitando a Praça 
de Armas, a Catedral, o passeio 
pedonal Ahumada e o exterior do 
Palácio do Governo “La Moneda". 
Continuamos pelas principais 
avenidas da parte antiga, cruzando 
o bairro boémio de Bellavista. 
Posteriormente, visitaremos a 
parte moderna com os seus bairros 
residenciais com belas construções, 
centros comerciais e financeiros. 
Finalmente chegaremos até ao 
Cerro Santa Lucia. Alojamento. 

Dia 3 Santiago de Chile/Puerto 
Montt/Puerto Varas 
Pequeno-almoço. Partida em voo 
com destino Puerto Montt. Chegada 

e continuação para Puerto Varas. 
Pela tarde, percurso por Puerto 
Montt, visitando a Catedral e o 
Monumento aos Colonos Alemães. 
Posteriormente percorreremos a 
pitoresca Caleta de Angelmó, o 
mercado, os restaurantes típicos 
(cocinerías) e a feira de artesanato. 
Continuamos para Puerto Varas. 
O percurso pela costa que bordeja 
parte do Lago Llanquihue, oferece 
uma imponente vista para os 
vulcões Osorno e Calbuco. Após 
visitar a Praça de Armas, o Bairro 
Antigo e a Igreja do Sagrado 
Coração de Jesus, réplica exata de 
uma Igreja da Floresta Negra da 
Alemanha, regresso ao hotel. 

Dias 4 e 5 Puerto Varas 
Pequeno-almoço. Dias livres.

Dia 6 Puerto Varas/Puerto Montt/
Punta Arenas/Puerto Natales 
Pequeno-almoço. Transfer ao 
aeroporto de Puerto Montt para 

partir em voo para Punta Arenas. 
Continuação em autocarro de linha 
regular para Puerto Natales (aprox. 
3 h 30 min). 

Dia 7 Puerto Natales (P. N. Torres 
del Paine) 
Meia pensão. Saída para o Parque 
Nacional Torres del Paine. No 
percurso visitará o Salto Grande do 
Rio Paine, apreciando o majestoso 
e imponente maciço montanhoso 
das Torres del Paine. Continuando 
o caminho  visita do Lago Pehoé 
até chegar ao Lago e Glaciar Grey. 
Depois do almoço, de regresso a 
Puerto Natales, visitaremos a Cueva 
del Milodón, onde permanecem os 
restos de um animal pré-histórico. 

Dia 8 Puerto Natales 
Pequeno-almoço. Dia livre. 

Dia 9 Puerto Natales/Punta 
Arenas/Santiago de Chile 
Pequeno-almoço. Transfer em 
autocarro de linha regular para 

Punta Arenas. Partida em voo para 
Santiago. 

Dia 10 Santiago de Chile/
Portugal 
Pequeno-almoço. Tempo livre 

até à partida em voo de regresso 
Portugal, via São Paulo. Noite a 
bordo. 

Dia 11 Portugal 
Chegada.

Chile, Lagos e Patagónia 
CHILE SANTIAGO DE CHILE · PUERTO VARAS · PUERTO NATALES  
PARTIDAS DIÁRIAS · PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE · PRÉ-EXTENSÃO DESERTO DE ATACAMA 

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais).  Alojamento e pequeno-
almoço. 1 almoço (bebidas não 
incluídas). Transfers em serviço 
privado. Autocarro linha regular 
Punta Arenas/Puerto Natales/
Punta Arenas. Visitas e excursões 
em serviço regular compartido 
com guias em espanhol. Seguro de 
viagem. 

Pré-extensão Deserto de 
Atacama: alojamento e pequeno-
almoço. 1 almoço (bebidas não 
incluídas). Transferes, visitas e 
excursões em serviço regular 
Premium (semiprivado) com guias 
locais em espanhol.

Partidas
Diárias (1 set-31 mar/22).
Notas de partida:
LATAM: Lisboa/Porto.

Hotéis
Cat. C Cat. B Cat. A Cat. A Plus

Santiago. 2 noites Providencia 
Panamericana/4H

Icon/4H NH Collection 
Plaza/5H (4HSup.)

Cumbres Lastarria/
Boutique

Puerto Varas. 
3 noites

Cabañas del 
Lago/4H

Bellavista (hab. 
Sup.)/4H  

Radisson/5H 
(4HSup.)

Cumbres/5H

Puerto Natales. 
3 noites

Martín Gusinde/3H  Costaustralis /4H Remota/Cat. 
especial

The Singular/Cat. 
especial 

San Pedro de 
Atacama. 3 noites

Casa Don Tomás/3★ Altiplánico/4★ Noi Casa 
Atacama/5★

Cumbres San Pedro/
Cat. Especial

Hotéis previstos ou de categoria similar

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo.
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DESDE

€2.150
11 DIAS

€3.050
14 DIAS

TAXAS E COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Pré-extensão Desierto de Atacama
Dia 3 Santiago de Chile/
Calama/ San Pedro de Atacama
Pequeno-almoço. Partida em voo 
para Calama. Chegada e transfer a 
San Pedro de Atacama. Pela tarde, 
visita ao Vale da Lua.

Dia 4 San Pedro de Atacama
Meia pensão. Percurso aprox. 
de 350 km, visitando as aldeias 
de Toconao e Socaire e a Laguna 
de Chaxa no Salar de Atacama. 
Continuação para as lagoas do 
altiplano, Reserva Nacional Los 
Flamencos. Almoço.

Dia 5 San Pedro de Atacama
Partida para o Géiser del Tatio. 

Pequeno-almoço piquenique e 
depois começar um percurso pelo 
campo geotermal e observar as 
fumarolas. De regresso, paragem 
em Machuca.

Dia 6 San Pedro de Atacama/
Calama/Santiago/Puerto 
Montt/ Puerto Varas
Pequeno-almoço. Partida por 
estrada até Calama para partir 
no voo para Puerto Montt, via 
Santiago de Chile. Chegada e 
continuação para Puerto Varas.

Dia 7 ao 14 como dias 4 ao 11 
do programa base.

Importante saber
Preço desde Chile, Lagos e 
Patagónia  baseado em voos da 
LATAM, classe Q, para viajar entre 
1 e 30 de Setembro, em hotéis 
categoria C.
Preço desde Pré-extensão 
Desierto de Atacama baseado 
em voos da LATAM, classes 
especiais, para viajar entre 1 e 30 
de Setembro, em hotéis categoria C.
Taxas aéreas incluídas. LA: € 465.  

O check-in nos hotéis é a partir das 
15h00. Para alojamento imediato, 
consultar suplementos. 
Até ao 14 set, a excursão para as 
Torres del Paine opera com um 
mínimo de 3 pessoas. 
Suplemento mín. 2 pessoas: 45 €. 
(p./pessoa). Hotel Remota encerrado 
de 1 jun a 31 ago. Hotel The Singular 
encerrado de 27 abr-24 set.Preços 
não válidos durante periodo de 

congressos em Puerto Varas e 
Santiago (outubro e novembro).
A ordem das excursões em Atacama 
pode variar segundo a operativa.
A excursão Serrano e Balmacedo de 
1 abr ao 14 set opera unicamente 
aos domingos com um mín. de 20 
pessoas.
H. Remota, The Singular, Cumbres
San Pedro 20 dez-6 jan (min. 3
noite). Consultar.

WINTER WONDERLA

Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

https://www.catai.pt/viajes/chile-lagos-e-patagonia.html/12905/travelpricer


WINTER WONDERLA

NOVA CALEDONIA

ILHAS SALOMÃO

ILHAS FIJI

ILHAS COOK POLINÉSIA
FRANCESA

AUSTRÁLIA

     • P.N. Kakadu

• Melbourne

• Sydney• Adelaide

• Alice Springs

• Rotorua

• Christchurch
• Queenstown

HWellington

• Ayers Rock

Darwin •

Grande Barreira de Coral

Kangaroo Island •

Milford Sound•

Auckland •

Taiti •

Franz Josef
 •

Kings Canyon •

Perth •

Cairns •

NOVA ZELÂNDIA

Tasmânia

Camberra
H

VANUATU

SAMOAPACÍFICO
Austrália, Nova Zelândia,  
Polinésia Francesa, Fiji

DOCUMENTAÇÃO
Informação válida para cidadãos com 
nacionalidade portuguesa. Outras 
nacionalidades consultar. 
Passaporte com validade mínima 
de 6 meses, relativamente à data de 
regresso da viagem. 

IMPORTANTE SABER
Nova Zelândia: Existe um imposto de 
consevação turística de 35 NZD que 
há que pagar diretamente.
Na Polinésia Francesa deverá pagar 
200 CFP (2 € aprox.) por pessoa e 
noite, e devem ser pagas diretamente 
no hotel/ cruzeiro.

VACINAS
Não há vacinas obrigatórias para 
viajantes provenientes da União 
Europeia.

VISTOS
• Austrália. CATAI gestionará 
GRATUITAMENTE. 
• Nova Zelândia: O visto e dotido 
on-line (visto electrónico) antes 
da partida através do site https://
immigration.gout.nez/new-tealand-
visas o App NZeTA.
• Estados Unidos. Para viajantes 
com destino ao Pacífico que façam 
escala nos Estados Unidos será 
imprescindível apresentar passaporte 
com leitura eletrónica e possuir 
o ESTA (autorização de entrada). 
Esta obtenção deve ser efetuada 
diretamente pelo passageiro.  
(https://esta.cbp.dhs.gov/esta/html)

QUARTOS
Os quartos com cama de casal não estão 
garantidos.
Quartos triplos: tendo em conta que 
na maioria dos hotéis são poucos ou não 
há este tipo de quartos, entende-se que 
ditos alojamentos correspondem a um 
quarto duplo no qual será incorporada 
uma cama extra ou sofá.

LOJAS
Há uma grande variedade de produtos 
nos seus socos como alimentos e 
especiarias, tecidos, madeira, joias de 
praia, artesanato, cerâmica e cestaria 
bem como incenso e perfume.

GORJETAS
Existe o costume, que de forma errónea 
denominamos gorjeta, de dar uma 
quantidade de dinheiro ao pessoal 
de serviço como guias, condutores, 
bagageiros, etc. Isto é informado à 
chegada ao país e é costume dar ao 
deixar cada cidade e ao finalizar a 
viagem. A quantidade estimada é de 3 
ou 4 € por pessoa e dia para cada guia 
e condutor.

Vistos e gorjetas não incluídos.



Dia 1 Portugal/Melbourne
Partida no voo com destino 
Melbourne, pela rota escolhida. 
Noite a bordo. 

Dia 2 Em voo

Dia 3 Melbourne 
Chegada à “Cidade Jardim”. Capital 
da cultura e da moda da Austrália 
que tem todos os ingredientes para 
ser uma das cidades mais atrativas 
e interessantes do mundo, com 
uma grande agenda de eventos 
esportivos e espetáculos artísticos. 
Alojamento.

Dia 4 Melbourne
Alojamento. Visita da cidade, os 
Jardins Flagstaff, a Universidade, 
o Parlamento, a Antiga Alfândega, 
a Estação de Flinders Street, a 
Catedral de São Paulo e St. Patrick, 

Torre Eureka e os Jardins Fitzroy, 
onde se encontra a cabana do 
Capitão Cook. 

Dia 5 Melbourne
Alojamento. Dia livre para 
percorrer a cidade em liberdade 
ou visitar opcionalmente a 
Grande Estrada do Oceano e os 12 
Apóstolos (não incluídos no preço).

Dia 6 Melbourne/Cairns 
Alojamento. Partida no voo a 
Cairns, atrativa  cidade tropical 
com amplas avenidas rodeadas 
de árvores e porta de entrada da 
Grande Barreira de Coral. 

Dia 7 Cairns (Grande Barreira de 
Coral)
Alojamento. Cruzeiro em catamarã 
até a Grande Barreira de Coral, 
a maior do mundo com 2.300 

km.  Podemos nadar, mergulhar e 
observar desde um mini-submarino 
este fascinante complexo de 
exóticos corais que alberga nas suas 
águas um mundo inimaginável de 
formas e cores que compõem esta 
maravilha natural. Almoço a bordo. 

Dia 8 Cairns 
Alojamento. Dia livre para 
desfrutar da cidade ou fazer alguma 
visita opcional. 

Dia 9 Cairns/Sydney 
Alojamento. Partida no voo para 
Sydney, a maior metrópole do país. 
Da sua bela baía destaca-se a Ponte 
e o Teatro da Ópera. Outro sítio 
emblemático é o Darling Harbour. 

Dia 10 Sydney 
Alojamento. Visita de dia 
inteiro, incluindo os lugares 

mais emblemáticos de Sydney. 
Descubra a icónica Sydney Opera 
House durante uma excursão 
a pé guiada pelos bastidores. 
Veremos Hyde Park, Catedral de 
Santa Maria, Parlamento, Galeria 
de Arte, Woolloomooloo, Kings 
Cross e Paddington. Na cadeira 
da Sra. Macquarie, desfrutaremos 
das vistas magníficas da Ópera 
e da Harbour Bridge. Visite a 
mundialmente famosa Bondi 
Beach, uma das praias mais 
visitadas da Austrália. Almoço não 
incluído. À tarde, cruzaremos a 
Sydney Bridge para Milsons Point, 
até La Perouse, um bairro histórico 
onde o Capitão Cook desembarcou 
pela primeira vez em 1770. Deste 
lugar, contemple Botany Bay e 
as praias protegidas por onde 

entraram os navios de guerra 
ingleses e franceses. Voltaremos 
à área The Rocks para descobrir o 
local de nascimento da Austrália 
moderna durante uma excursão a 
pé, com guia. Regresso ao seu hotel 
por conta própria.

Dia 11 Sydney 
Alojamento. Dia livre para perder-
se pelas ruas da cidade e pelas suas 
lojas, visitar Mainly em ferry ou 
fazer alguma visita opcional.

Dia 12 Sydney/Portugal
Partida no voo de regresso a 
Portugal, pela rota escolhida. Noite 
a bordo. 

Dia 13 Portugal 
Chegada.

 

Super Austrália 
AUSTRÁLIA MELBOURNE · CAIRNS · SYDNEY  
PARTIDAS INDIVIDUAIS · INCLUI TRANSFERS E VISITAS 

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista 
(reservas em classes especiais). 
Alojamento. 1 almoço (bebidas não 
incluídas). Transfers privados em 
inglês. Visitas em serviço regular 
com guia em inglês. Visto de 
turismo na Austrália, para cidadãos 
Portugueses. Seguro de viagem.

Importante saber
Preço desde baseado em voos 
Emirates, classe Q para viajar entre 
1 e 15 de Setembro em categoria 
3★. 
Taxas aéreas incluídas EK: 340 €.
 A ordem das cidades visitadas 
poderá ser alterada. Incluído o 
pequeno-almoço no hotel de 
Sidney, categoria 4★ nas datas 
1-30 Set; 10-29 Dez, 2-31 Jan/22.

Partidas
Emirates: Diárias (1 Set-31 Mar/22).
Notas de partida:
Emirates: Lisboa e Porto 

Hotéis
Cat. B Cat. A

Melbourne. 
3 noites

Travelodge Hotel 
Melbourne Southbank/3★

Clarion Suites/4★

Cairns. 3 noites Cairns Plaza Hotel/3★ Pacific Cairns Hotel/4★

Sidney. 3 noites Travelodge Wynyard/3★ Park Royal Darling 
Harbour/4★

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo.
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Dia 1 Portugal/Sydney 
Partida no voo com destino Sydney, 
pela rota elegida. Noite a bordo. 

Dia 3 Em voo 

Dia 3 Sydney 
Chegada à cidade mais antiga e 
cosmopolita da Austrália. Sydney 
é uma cidade difícil de imaginar, 
já que tem um pouco de cada 
continente. Irá encantar-nos o 
seu dinamismo e o seu formoso 
porto, assim como a sua energia e 
luminosidade. Mas o seu grande 
tesouro é a sua espetacular Baía, 
que constitui o corazón da cidade 
e o ponto de encontro dos seus 
habitantes aos fins de semana. 
Alojamento.

Dia 4 Sydney 
Alojamento. Visita de dia 
inteiro através dos lugares mais 
emblemáticos de Sydney. Descubra 
a icónica Sydney Opera House numa 
visita guiada a pé pelos bastidores. 

Iremos ver o Hyde Park, Catedral de 
Santa Maria, Parlamento, Galerias 
de Arte, Woolloomooloo, Kings 
Cross e Paddington. Em Macquarie 
chair, desfrutaremos das vistas 
magníficas da Ópera e da Harbour 
Bridge. Visita da mundialmente 
famosa Bondi Beach, uma das 
praias mais visitadas da Austrália. 
Almoço não incluído Pela tarde, 
cruzaremos a Sydney Bridge para 
Milsons Point, hatta La Perouse, 
um bairro histórico onde o Capitão 
Cook desembarcou pela primeira 
vez em 1770. Deste miradouro 
observe Botany Bay e as suas praias 
protegidas por onde entraram 
os navios de guerra ingleses e 
franceses ao território da Austrália. 
Regressamos à área de The 
Rocks para descobrir o local de 
nascimento da Austrália moderna 
durante uma excursão guiada a pé. 
Regresso ao seu hotel por conta 
própria.

Dia 5 Sydney 
Alojamento. Dia livre para 
desfrutar da cidade, ir em ferry 
até Mainly ou fazer alguma visita 
opcional.

Dia 6 Sydney/Ayers Rock 
Alojamento. Partida em voo 
até Ayers Rock onde se encontra 
“Uluru”, o maior monólito do 
mundo e lugar mais venerado pelos 
aborígenes.  Daremos um passeio 
ao redor da sua base e das suas 
grutas, lugar das pinturas sagradas 
que representam o conceito 
aborígene da criação, quando 
nasceu o mundo. Continuaremos  
até à lagoa Mutitjulu para seguir 
descobrindo a história deste lugar 
sagrado e no Centro Cultural 
Aborígene aproximamo-nos um 
pouco mais à cultura dos Anangu. 
Terminaremos com um maravilhoso 
entardecer frente ao Uluru 
degustando um copo de vinho 
espumante e canapés.

Dia 7 Ayers Rock 
Alojamento. Hoje desfrutaremos 
de um espetacular amanhecer no 
deserto frente ao Uluru.Visitaremos 
os Montes Olgas, “Kata Tjuta” 
com as suas 36 cúpulas no meio 
do deserto e percorreremos a 
garganta Walpa. Opcionalmente, 
poderemos assistir a um pôr-do-
sol inesquecível: por um lado o 
sol baixando sobre as Olgas e 
em frente o Uluru alterando de 
cor acompanhado da música do 
didgeridoo, tudo seguido de um 
jantar debaixo das estrelas onde 
realizaremos uma viagem através 
dos Sons do Silêncio e do Espírito 
do Céu, da Via Láctea e a Cruz do 
Sul. Preço: 160 €. 

Dia 8 Ayers Rock/Cairns 
Alojamento. Partida em voo a 
Cairns, porta de entrada à Grande 
Barreira de Coral.

Dia 9 Cairns (Grande Barreira de 
Coral)
Alojamento. Cruzeiro em catamarã 
até à Grande Barreira de Coral a 
maior do mundo com 2.300 km. 
Poderemos nadar, mergulhar e 
observar desde um mini submarino 
este fascinante complexo de 
exóticos corais que alberga 
debaixo das suas águas um mundo 
inimaginável de formas e cores que 
compõem esta maravilha natural. 
Almoço a bordo. 

Dia 10 Cairns 
Alojamento. Dia livre para passear 
pela cidade ou fazer alguma visita 
opcional.

Dia 11 Cairns/Portugal 
Partida em voo de regresso a 
Portugal, pela rota elegida. Noite 
a bordo. 

Dia 12 Portugal 
Chegada.

Austrália Aborígene 
AUSTRÁLIA SYDNEY · AYERS ROCK · CAIRNS  
VISITAS E TRANSFERES INCLUÍDOS 

Nossos serviços
Transfers e visitas: Voos de linha 
regular, classe económica (reservas 
em classes especiais). Alojamento 
em um almoço. Transfers privados, 
exceto em Ayers Rock, que são em 
shuttle do hotel.  Visitas em serviço 
regular com chofer/guia em inglês. 
Visto da Austrália para clientes com 
nacionalidade portuguesa. Seguro 
de viaje.

Importante saber
Preço desde baseado em voo 
Emirates, clase Q para viajar de 5 a 
20 de Janeiro/22, em categoría 3★. 
Taxas aéreas incluídas. EK: 430 €. 
A ordem das cidades pode ser 
alterada.  Incluído o pequeño-
almoço no hotel em Sidney, para 
hotel categoría 4* nas datas entre 
1 a 30 de Setembro, 10 a 29 
Dezembro e 2 a 31 de Janeiro 2022. 

Partidas
Diárias Lisboa, saída Porto, 
terça-feira, quinta-feira, sábados 
e domingos (1 setembro a 15 
março/22).
Notas de saída:
Qantas Airways: Lisboa/Porto

Hotéis
Cat. B Cat. A

Sidney. 3 noites Travelodge Wynyard /3★ Park Royal Darling 
Harbour/4★

Ayers Rock. 2 noites Outback Pioner/3★ Desert Gardens/4★

Cairns. 3 noites Cairns Plaza Hotel/3★ Pacific Cairns Hotel/4★

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo.
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Dia 1 Portugal/Auckland 
Partida em voo com destino 
Auckland, pela rota escolhida. Noite 
a bordo. 

Dia 2 Em voo 

Dia 3 Auckland 
Chegada a Auckland, chamada "A 
Cidade das Velas" pela quantidade 
de barcos atracados nas suas águas. 
Recolha do veículo de aluguer. 
Alojamento. 

Dia 4 Auckland 
Alojamento. Dia livre no qual 
sugerimos visitar o Vulcão Mt. Éden, 
as praias de Mission Bay, o Museu 
de Auckland, a Sky Tower ou a ilha 
de Rangitoto. 

Dia 5 Auckland/Rotorua (234 km)
Alojamento. Sugerimos partir 
através da região de Waikato até 
chegar às grutas de Waitomo. 
Continuação para Rotorua, chamada 
“A Cidade do Enxofre”, centro termal 
e da cultura Maori. Não podemos 

deixar de visitar a reserva termal de 
Te Puia e assistir a um jantar hangi 
com danças maoris. Preço desde: 
96 €. 

Dia 6 Rotorua/Tongariro (150 Km) 
Alojamento. Hoje sugerimos 
visitar as reservas termais de 
Waimangu e Wai-o-Tapu, parar nas 
cataratas Huka e continuar até ao 
P. N. de Tongariro, Património da 
Humanidade. 

Dia 7 Tongariro/Wellington  
(344 km) 
Alojamento. Poderemos visitar 
as aldeias de Tohunga, Waiouru 
e Taihape, as colinas de Warthrop 
e passar pela costa de Kapiti até 
chegarmos a Wellington, capital 
do país. 

Dia 8 Wellington/Picton/Nelson 
(3 ½ h ferry + 129 km) 
Alojamento. Devolução do veículo 
no terminal de Ferry Interislander. 
Chegada a Picton e recolha de outro 
veículo de aluguer para continuar 

até Nelson, com os seus jardins e 
magníficos pores-do-sol. 

Dia 9 Nelson 
Alojamento. Dia livre para explorar 
o Parque Nacional Abel Tasman, 
reserva natural de frondoso bosque 
junto a praias paradisíacas. 

Dia 10 Nelson/Punakaiki  
(279 km) 
Alojamento. Hoje continuaremos 
por uma das estradas litorais mais 
espetaculares do país até chegar 
a Punakaiki no Parque Nacional 
Paparoa para visitar as “Pancakes 
Rock”. 

Dia 11 Punakaiki/Glaciar Franz 
Josef (224 km) 
Alojamento. Saída para o glaciar 
Franz Josef. Sugerimos um passeio 
até ao glaciar. As vistas ao anoitecer 
são espetaculares.

Dia 12 Glaciar Franz Josef / 
Wanaka (277 km) 
Alojamento. Hoje passamos 

através de Mackenzie Country e 
o porto de montanha Haast, até 
chegar ao Lago Wanaka onde as 
montanhas, os salgueiros e os 
álamos refletem-se nas águas no 
lago. 

Dia 13 Wanaka/Queenstown 
(117 km) 
Alojamento. Tempo livre para 
desfrutar do lago antes de partir 
para Arrowtown, pitoresca 
cidade que conserva todas as 
reminiscências da época da febre 
do ouro, ademais, poderemos 
parar no "Bungy Bridge". 
Continuaremos para Queenstown, 
uma cidade alpina às margens do 
Lago Wakatipu e rodeada pelas 
Montanhas Remarkables que fazem 
dela um lugar mágico. 

Dia 14 Queenstown Alojamento. 
Dia livre. 

Dia 15 Queenstown/Lago Tekapo 
(275 km) 
Alojamento. Hoje passamos por 

Lindis Pass, o Parque Nacional do 
Mt. Cook e o lago Pukaki antes de 
chegar ao lago Tekapo de cristalinas 
águas azul turquesa e rodeado de 
montanhas. Sugerimos realizar um 
voo panorâmico ao redor do lago ou 
do Mt. Cook. 

Dia 16 Lago Tekapo/Christchurch 
(230 km) 
Alojamento. Saída para as planícies 
de Canterbury e a garganta do 
rio Rakaia antes de chegar a 
Christchurch, a Cidade Jardim. 

Dia 17 Christchurch/Portugal 
Hoje sugerimos dar um passeio 
pelo Parque Hagley e o rio Avon. 
Devolução do veículo de aluguer, 
e partida em voo de regresso para 
Portugal. Noite a bordo. 

Dia 18 Portugal
Chegada.

 

Viagem aos Antípodas
NUEVA ZELANDIA AUCKLAND · ROTORUA · TONGARIRO · WELLINGTON · NELSON · PUNAKAIKI · FRANZ JOSEF · WANAKA · 
QUEENSTOWN · LAGO TEKAPO · CHRISTCHURCH  
AVIÃO + HOTEL + VIATURA DE ALUGUER

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista 
(reservas em classes especiais). 
Alojamento. Veículo de aluguer 
CVAR (Compact Suv ou similar). 
Ferry Interislander Wellington /
Picton. Seguro básico. Porta-
documentos com mapa de estradas 
e guia de atrações turísticas. Seguro 
de viagem.

Importante saber
Preço desde baseado em voos na 
Singapore Airlines, classe V, para 
viajar entre 1 e 16 de setembro, Cat. 
B de hotéis. 
Taxas aéreas incluídas. SQ: 94 €.

Partidas
Diárias (1 jul-31 dez). 
Notas de partida: 
Singapore Airlines: Lisboa. 
Consultar outras companhias aéreas 
e suplementos aéreos.  

Hotéis
 Cat. B Cat.A

Auckland. 2 noites Adina Apartment Hotel Auckland Grand Millennium/4★Sup.
Rotorua. 1 noite Sudima/3★ Millennium/4★

Tongariro. 1 noite The Park/3★Sup. Chateau Tongariro/4★

Wellington. 2 noites Ibis/3★ Copthorne Oriental Bay/4★Sup.
Nelson. 1 noite Grand Mercure Monaco/3★Sup. Rutherford/4★

Punakaiki. 1 noite Punakaiki Resort/3★Sup. Punakaiki Resort/3★Sup.
Franz Josef. 1 noite Punga Grove/3★ Scenic Franz Josef Glacier/3★Sup.  

(incluye desayuno)
Wanaka. 1 noite Oakridge Resort Wanaka/3★Sup. Edgewater Resort/4★

Queenstown. 2 noites Heartland/3★Sup. Millennium/4★

Lago Tekapo. 1 noite Peppers Bluewater Resort/4★ Peppers Bluewater Resort/4★

Christchurch. 1 noite Breakfree on Cashel/3★ Peppers Clearwater Resort/4★Sup.

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo.
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Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
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€3.250
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

18 DIAS

Suplementos a pagar no destino:
• Franquia de 3.450 NZD a pagar com 
a recolha da viatura. 
• Recolha do veículo em aeroportos e/
ou portos, 58 NZD (aprox). 
• Caução da viatura e combustível 
de 150 NZD, que será reembolsada 
na devolução da viatura em perfeito 
estado e com o depósito cheio.
• Seguro de quebra do pára-brisas.

Seguro Opcional (Budget 
Protection Plan) 
• Suplemento: 365 €/por viatura
• Reduz a franquia para 350  NZD. 
• Pagamento de 150 NZD a título de 
combustível e de limpeza da viatura 
no momento da recolha.
• Elimina a taxa de recolha em 
aeroportos e portos.

https://www.catai.pt/viajes/Viagem-%C3%A0s-antipodas.html/14570/travelpricer


Ilha de Moorea    
MOOREA ergue-se majestosamente sobre o oceano como uma catedral, com 
picos altos e escarpados encimados por nuvens. A lagoa azul brilhante de Moorea 
personificará a imagem idílica dos mares do sul.

Ilha de Bora Bora    
BORA BORA, , a pérola do Pacífico com fundos de coral e uma lagoa que 
mostra todas as variações do azul. Recomendamos a extensão da sua viagem 
para descobrir outras ilhas maravilhosas da Polinésia.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo.

DESDE

€3.495
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

10 DIAS

DESDE

€4.020
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

10 DIAS

DESDE

€3.125
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

7 DIAS

DESDE

€3.825
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

7 DIAS

Dia 1 Portugal/Papeete 
Partida no voo com destino a 
Papeete, via Paris. Noite a bordo.

Dia 2 Papeete/Moorea 
Pequeno-almoço. Saída em ferry 
para Moorea. Jantar e alojamento. 
H. Manava Beach Resort e Spa 
(Vista Jardim)/4★

Dia 3 ao 7 Moorea 
Meia pensão. Dias livres. É um luxo 
passear pelos jardins e praias de 
areia fina, as inúmeras flores e as 
plantações de abacaxi, apreciar o 
espetáculo de uma sessão de pesca 
de canoa ou ouvir o som do ukulele 
sob um purau (Hibiscus tiliaceus).

Dia 8 Moorea/Papeete
Pequeno-almoço. Regresso em 
ferry para Papeete. Alojamento. 
H. Manava Suite Resort (Quarto 
Standard)/4★

Dia 9 Papeete/Portugal
Voo de regresso a Portugal, via uma 
cidade Europeia. Noite a bordo.

Dia 10 Portugal
Chegada 

Dia 1 Portugal/Papeete 
Partida no voo com destino a 
Papeete, via Paris. Noite a bordo.

Dia 2 Papeete/ Bora Bora
Chegada e ligação com o voo para 
Bora Bora, “a Pérola da Polinésia", 
situada numa das mais belas lagoas 
do mundo, a orgulhosa silhueta 
do bloco montanhoso formado por 
três montes, entre os quais o mais 
elevado é o Otemanu (727 m). 
Alojamento. H. Le Bora Bora by 
Pearl Resorts (Garden villa com 
piscina)/4★

Dias 3 ao 7 Bora Bora
Pequeno-almoço. Dias livres 
para desfrutar da praia e de outras 
atividades ou fazer alguma visita 
opcional. 

Dia 8 Bora Bora/Papeete
Pequeno-almoço. Partida no voo 
para Papeete, capital da Polinésia 
Francesa na ilha montanhosa de 
Tahiti. Alojamento H. Le Tahiti 
by Pearl Resorts ( Deluxe ocean 
view)/4★

Dia 9 Papeete/Portugal
Partida no voo de regresso a 
Portugal via Paris. Noite a bordo.

Dia 10 Portugal
Chegada.
 

Nossos serviços
Voos regulares, classe turista 
(reservas em classes especiais). 
Assistência em inglês na 
chegada. Transfers regulares e 
em inglês. Alojamento nos hotéis 
mencionados e regime indicado. 
Moorea: Transfers entre ilhas de 
ferry. Bora Bora: Transfers entre as 
ilhas de avião. Seguro de viagem.

Importante saber
Preço desde baseado em voo Air 
France, clase N, na opção Moorea 
de 1 a 10 de dezembro, e na opção 
Bora Bora, de 1 a 15 de novembro, 
para reservas antes de 30 de 
outubro.
Taxas aéreas incluídas. AF: 760 €. 

Devido ao horário dos voos, 
em algumas partidas torna-se 
necessário passar uma noite em 
Los Angeles ou passar uma noite 
a bordo.
* Taxas de alojamento na Polinésia, 
200 CFP (€ 2 aprox.) por pessoa e 
por noite devem ser pagas pelos 
passageiros diretamente no hotel. 
Exceto no hotel Le Tahiti by Pearl 
Resort, cuja taxa será de € 15 
aproximadamente por pessoa e 
noite.
 

Partidas
Terças-feira, quintas-feira e sábados. 
(15 jun – 31mar/22).
Notas de saída:
Qantas Airways: Lisboa/Porto
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Dia 1 Portugal/Papeete 
Partida em voo com destino a 
Papeete, pela rota escolhida. Noite 
a bordo.

Dia 2 Papeete/Moorea 
Chegada e ligação com o voo para 
Moorea, ilha de forma triangular 
que oferece as belas baías de Cook 
e Opunohu, onde as suas águas 
escuras refletem as montanhas 
íngremes. As suas praias de areia 
branca, a diversidade do seu 
fundo de coral e a riqueza da sua 
fauna marinha, fazem de Moorea 
um destino privilegiado. Jantar 
e alojamento. H. Manava Beach 
Resort and Spa (Garden View)/4★

Dias 3 e 4 Moorea 
Meia pensão. Dias livres para 
desfrutar da praia e de outras 
atividades, fazer snorkeling ou 
excursões opcionais. 

Dia 5 Moorea/Bora Bora 
Pequeno-almoço. Partida no 
voo para Bora Bora, “a Pérola da 
Polinésia", situada numa das mais 
belas lagoas do mundo, a orgulhosa 
silhueta do bloco montanhoso 
formado por três montes, entre os 
quais o mais elevado é o Otemanu 
(727 m). Alojamento H. Le Bora 
Bora by Pearl Resorts (Garden villa 
con piscina)/4★

Dias 6 e 7 Bora Bora 
Pequeno-almoço. Dias livres nos 
quais poderá realizar excursões 
opcionais. 

Dia 8 Bora Bora/Papeete
Partida no voo para Papeete, 
capital da Polinésia Francesa na ilha 
montanhosa de Taiti. Alojamento. 
H.  Le Tahiti by Pearl Resorts ( 
Deluxe ocean view)/4★

Dia 9 Papeete/Portugal 
Pequeno-almoço. Saída no voo de 
regresso a Portugal, via Paris. Noite 
a bordo. 

Dia 10 Portugal
Chegada.

Polinésia Clássica
POLINÉSIA  3N MOOREA + 3N BORA BORA + 1N PAPEETE

Nossos serviços
Voos regulares, classe turística 
(reservas em classes especiais). 
Assistência em inglês na chegada. 
Transferes regulares em inglês. 
Alojamento nos hotéis e regime 
indicado.  Transferes entre as ilhas 
de avião. Seguro de viagem.

Importante saber
Preço desde baseado em voos 
na Air France, classe N, para viajar 
na opção Moorea de 1 a 10 de 
dezembro, oferta aplicada para 
reservas antes de 31 de julho, 
incluindo jantar em Bora Bora. 
Taxas aéreas incluídas. AF:  € 760
Devido à frequência de voos, em 
algumas partidas será necessário 
passar uma noite em Los Angeles 
ou passar uma noite a mais ou a 
menos em voo.

Taxas de alojamento na Polinésia, 
200 CFP (€ 2 aprox.) por pessoa e 
por noite, exceto no hotel, devem 
ser pagas pelos passageiros 
diretamente no hotel, Le Tahiti 
by Pearl Resort, que será de € 15 
aproximadamente. 

Partidas
Terças-feiras, quintas-feiras e sábados.
(15 jun-31 mar 22). 
Notas de partida:
Air France: Lisboa/Porto.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo.

112

Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

DESDE

€4.230
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

10 DIAS

https://www.catai.pt/viajes/polinesia-classica.html/11415/travelpricer


Dia 1 Portugal/Nova Iorque
Partida em voo com destino a 
Nova Iorque, pela rota escolhida. 
Chegada e alojamento. 

Dia 2 Nova Iorque
Alojamento. Visita panorâmica 
do Alto e Baixo Manhattan, 
percorremos as principais zonas 
de interesse como Central Park, 
o Lincoln Center, Harlem, a 
famosa 5ª Avenida, o Rockefeller 
Center, a zona Universitária de 
Greenwich Village, o Soho e 
Chinatown. Para terminar, a zona 
mais a sul da cidade, Battery Park, 
onde poderemos ver o principal 
símboloda cidade: a Estátua da 

Liberdade ou “Lady Liberty” como a 
conhecem os nova-iorquinos.

Dias 3 e 4 Nova Iorque
Alojamento.  Dias livres durante os 
quais podemos realizar excursões 
opcionais:
• Panoramas americanos em redor 
de Manhattan: € 46. 
• Visita noturna da cidade de Nova 
Iorque: € 52.
• Sobrevoo em helicóptero: 
13-15 minutos: € 270. 
19-22 minutos: € 328.                             
• Missa Gospel no Harlem 
(domingos): € 46.

Dia 5 Nova Iorque/Papeete
Alojamento. Pela manhã, saída em 

voo para Papeete, via Los Angeles. 
Noite a bordo.

Dia 9 Papeete/Bora Bora ou 
Moorea
Chegada a Papeete e ligação com 
o voo para Bora Bora, “a Pérola da 
Polinésia”, situada numa das mais 
belas lagoas do mundo. A orgulhosa 
silhueta do bloco montanhoso 
está formada por três montes, dos 
quais o mais elevado é o Otemanu 
(727 m.) ou de ferry para Moorea. 
Alojamento.

Dias 10 ao 12 Bora Bora ou 
Moorea
Pequeno-almoço. Dias livres 
durante os quais podemos realizar 

excursões opcionais ou desfrutar 
das águas cristalinas da lagoa. 
Moorea Colorida, florida e radiante, 
a ilha de Moorea é um deleite 
para todos os sentidos. É um luxo 
passear pelos jardins e praias de 
areia fina, as inúmeras flores e 
plantações de abacaxi, apreciar o 
espetáculo de uma sessão de pesca 
de canoa ou ouvir o som do ukulele 
sob um purau (Hibiscus tiliaceus).

Dia 13 Bora Bora/Papeete
Pequeno-almoço. Partida em voo 
para Papeete, capital do Tahiti “a 
ilha da luz) onde não podemos 
perder o mercado e desfrutar das 
suas cores e sabores locais.

Dia 14 Papeete/Portugal 
Partida no voo de regresso a 
Portugal. Noite a bordo.

Dia 12 Portugal
Chegada.

Nova Iorque e Polinésia 
ESTADOS UNIDOS · POLINÉSIA POLINÉSIA NOVA IORQUE · BORA BORA · MOOREA · PAPEETE 
COMBINADO DE ESTADIAS · EXCURSÕES OPCIONAIS · PEQUENO-ALMOÇO NA POLINÉSIA

Nossos serviços
Voo em linha regular, classe turista 
(reservas em classes especiais). 
Alojamento. Seguro de viagem.
Nova Iorque: Alojamento, transferes 
e visitas em serviço regular em 
espanhol. O hotel Riu Plaza Times 
Square inclui pequeno-almoço.
Polinésia: Assistência em inglês 
na chegada, pequeno-almoço em 
Moorea e Bora Bora e somente 
alojamento em Papeete. Transferes 
regulares em inglês. Voos internos 
na Polinésia incluídos para o 
programa de Bora Bora apenas ou 
na opção Mista. Na opção Moorea, 
inclui o ferry.

Importante saber
Preço desde baseado em voos 
na voos Air France, classe N, para 
viagens de 1 a 13 de novembro, 
opção Moorea.
Taxas aéreas incluídas.
AF/KL: € 760.
Taxas de alojamento na Polinésia, 
200 CFP (€ 2 aproximadamente) por 
pessoa e por noite, devem ser pagas 
pelo hóspede diretamente no hotel.
H. Tahiti Pearl Beach: € 15 de taxa 
de hotel por quarto / noite, a pagar 
localmente.
Pagamento direto da taxa de resort 
no destino (p./ quarto e noite):
H. Riu Plaza: taxa de hotel de 22 
USD por quarto / noite a ser paga na 
chegada.
Preços dinâmicos: preços desde, 
consultar eventuais suplementos no 
momento da reserva.
  

Partidas
Terças-feiras, quintas-feiras e 
sábados (1 jun-31 mar/22). 
Consulte outras partidas. Por razões 
operacionais, poderia ser o caso 
em algumas épocas do ano, os voos 
modificados puderam ser vistos.
Notas de partida:
Air France: Lisboa/Porto.

Hotéis
Opc. Moorea Opc. Moorea

Nueva York. 4 noites Riu Plaza Times 
Square/ 1ª

Riu Plaza Times 
Square/ 1ª

Moorea. 4 noites Manava Beah Resort 
& Spa (Garden view 
room)/4★

Bora Bora. 4 noites Le Bora Bora by Pearl 
Resort (Garden Villa w/
pool)/4★

Papeete. 1 noites Le Tahiti by Pearl 
Resorts (Deluxe 
oceanview)/4★

Le Tahiti by Pearl 
Resorts (Deluxe 
oceanview)/4★

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo.
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Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

DESDE

€4.290
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

12 DIAS

OPÇÃO MISTA
Possibilidade de combinar as ilhas 
da Polinésia: 1 noite em Papeete, 
3 noites em Moorea e 3 noites em 
Bora Bora. (A partir de € 5.835, 
14 dias com taxas e combustível 
incluídos)

https://www.catai.pt/viajes/nova-york-e-polinesia.html/11624/travelpricer


Dia 1 Portugal / São Francisco
Saída em voo com destino a São 
Francisco, via uma cidade europeia. 
Localizada no litoral norte da 
Califórnia, é uma cidade vibrante 
e emocionante onde existem, 
que com seu clima, sua atividade 
cultural e sua excelente localização 
fazem de uma visita a São Francisco 
uma experiência inesquecível. 
Alojamento.

Dia 2 São Francisco
Alojamento. Visita de meio dia pela 
cidade, durante a qual podemos 
desfrutar de Twin Peaks, a Catedral 
de Santa María, o Centro Cívico, a 
famosa Chinatown e o ponto alto 
do nosso dia, a vista panorâmica da 
Golden Gate Park e da ponte que 
liga a baía de São Francisco.

Dia 3 São Francisco
Alojamento. Dia livre. Algumas de 
nossas sugestões para excursões 
opcionais:

• Visita a Yosemite (14 horas):  
€ 202 (aplicativo móvel em 
espanhol)
• Visita a Monterey e Carmel: 
€ 238
• Visita à prisão de Alcatraz: 
€ 115  (transporte de volta para o 
hotel não incluído)

Dia 4 São Francisco / Las Vegas
Alojamento. Saída em voo com 
destino a Las Vegas, localizada 
no deserto de Nevada e hoje 
convertida num grande centro 
recreativo. Na rua principal, 
conhecida como "The Strip", ficam 
os principais hotéis e cassinos, 
cada um maior e mais espetacular. 
Passear pelas ruas iluminadas, 
com milhões de luzes neon, é uma 
experiência a não perder.

Dia 5 Las Vegas (opção do Grand 
Canyon)
Alojamento. Hoje recomendamos 
realizar uma excursão aérea 

opcional ao Grand Canyon. Preço 
Grand Canyon Deluxe (9 horas e 30 
minutos aproximadamente): € 400.

Dia 6 Las Vegas / Los Angeles
Alojamento. Saída em voo com 
destino a Los Angeles, a maior 
cidade da Califórnia e a segunda 
maior dos Estados Unidos, meca da 
indústria cinematográfica mundial.

Dia 7 Los Angeles
Alojamento. Pela manhã visita 
a Los Angeles. Conhecida pelas 
suas largas avenidas e os seus 
bairros luxuosos como Hollywood e 
Beverly Hills, a Chinatown, o Sunset 
Boulevard onde podemos ver o 
nome das estrelas do mundo do 
espetáculo nos passeios, ou o Mann 
Chinese Theatre.

Dia 8 Los Angeles / Papeete
Alojamento. Saída em voo com 
destino a Papeete. Noite a bordo.

Dia 9 Papeete/Bora Bora ou 
Moorea
Chegada a Papeete e ligação com 
o voo para Bora Bora, “a Pérola da 
Polinésia”, situada numa das mais 
belas lagoas do mundo. A orgulhosa 
silhueta do bloco montanhoso 
está formada por três montes, dos 
quais o mais elevado é o Otemanu 
(727 m.) ou de ferry para Moorea. 
Alojamento.

Dias 10 ao 12 Bora Bora ou 
Moorea
Pequeno-almoço. Dias livres 
durante os quais podemos realizar 
excursões opcionais ou desfrutar 
das águas cristalinas da lagoa. 
Moorea Colorida, florida e radiante, 
a ilha de Moorea é um deleite 
para todos os sentidos. É um luxo 
passear pelos jardins e praias de 
areia fina, as inúmeras flores e 
plantações de abacaxi, apreciar o 
espetáculo de uma sessão de pesca 

de canoa ou ouvir o som do ukulele 
sob um purau (Hibiscus tiliaceus).

Dia 13 Bora Bora/Papeete
Pequeno-almoço. Partida em voo 
para Papeete, capital do Tahiti “a 
ilha da luz) onde não podemos 
perder o mercado e desfrutar das 
suas cores e sabores locais.

Dia 14 Papeete/Portugal 
Partida no voo de regresso a 
Portugal. Noite a bordo.

Dia 15 Portugal
Chegada.

Califórnia e Polinésia
ESTADOS UNIDOS · POLINÉSIA SÃO FRANCISCO · LAS VEGAS · LOS ANGELES · BORA BORA · MOOREA · PAPEETE  
SAÍDAS INDIVIDUAIS · EXCURSÕES OPCIONAIS · PEQUENO-ALMOÇO NA POLINÉSIA

Nossos serviços
Voo em linha regular, classe turista 
(reservas em classes especiais). 
Alojamento. Seguro de viagem.
Estados Unidos: Transferes 
regulares e visitas com motorista-
guia em espanhol.
Polinésia: Assistência em inglês 
na chegada, pequeno-almoço em 
Moorea e Bora Bora e somente 
alojamento em Papeete. Transferes 
regulares em inglês. Voos internos 
na Polinésia incluídos para o 
programa de Bora Bora apenas ou 
na opção Mista. Na opção Moorea, 
inclui o ferry.

Importante saber
Preço desde baseado em voos na 
Air France, classe N, para viajar de 1 
a 13 de novembro, opção Moorea.
Taxas aéreas incluídas. AF: € 810.
Taxas de alojamento na Polinésia, 
200 CFP (€ 2 aproximadamente) por 
pessoa e por noite, devem ser pagas 
pelo hóspede diretamente no hotel.
H. Tahiti Pearl Beach: € 15 de taxa 
de hotel por quarto / noite, a pagar 
localmente.
Pagamento direto da taxa de resort 
no destino (p./ quarto e noite):
H. Riu Plaza: taxa de hotel de 22 
USD por quarto / noite a ser paga na 
chegada.
Preços dinâmicos: preços desde, 
consultar eventuais suplementos no 
momento da reserva.
No voo interno nos Estados Unidos, 
São Francisco/Las Vegas não está 
incluída  a bagagem de porão. 

Partidas
Terças-feiras, quintas-feiras e sábados 
(1 jun-31 mar/22). 
Consulte outras partidas. Por razões 
operacionais, poderia ser o caso 
em algumas épocas do ano, os voos 
modificados puderam ser vistos.
Notas de partida:
Air France: Lisboa/Porto.

Hotéis
Opc. Moorea Opc. Moorea

San Francisco. 
3 noches

Hilton Union Square/ 1ª Hilton Union Square/ 1ª

Las Vegas. 
2 noches

MGM/1ª MGM/1ª

Los Ángeles. 
2 noches

LA Downtown/ 1ª LA Downtown/ 1ª

Moorea. 
4 noches

Manava Beah Resort & Spa 
(Garden view room)/4★

Bora Bora. 
4 noches

Le Bora Bora by Pearl Resort 
(Garden Villa w/pool)/4★

Papeete. 
1 noches

Le Tahiti by Pearl Resorts 
(Deluxe oceanview)/4★

Le Tahiti by Pearl Resorts 
(Deluxe oceanview)/4★

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo.
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Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

DESDE

€4.815
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

15 DIAS

OPÇÃO MISTA
Possibilidade de combinar as ilhas 
da Polinésia: 1 noite em Papeete, 
3 noites em Moorea e 3 noites em 
Bora Bora. (A partir de € 5.835, 
14 dias com taxas e combustível 
incluídos)

https://www.catai.pt/viajes/california-e-polinesia.html/11416/travelpricer


ASSISTÊNCIA

1. Assistência médica e sanitária 

• Continental 50.000 € 

• Mundo 100.000 € 

2. Despesas odontológicas urgentes 150 € 

3. Repatriação ou transporte em ambulância de feridos ou doentes Ilimitado 

4. Repatriação ou transporte de acompanhantes (2) Ilimitado 

5. Repatriação ou transporte do segurado falecido  Ilimitado 

6. Regresso antecipado por falecimento de um familiar  Ilimitado 

7. Regresso antecipado por hospitalização 
de um familiar mais de 5 dias Ilimitado 

8. Regresso antecipado por sinistro grave no lar ou no local de trabalho do segurado Ilimitado 

9. Prolongamento de estadia em hotel por prescrição médica (120 €/dia) 1.200 € 

10. Deslocação de uma pessoa em caso de hospitalização do segurado mais de 5 dias

• Gastos de viagem  Ilimitado 

• Despensas de estadia (120 €/dia) 1.200 € 

11. Despesas por sequestro 3.000 € 

12. Busca e resgate do segurado  3.000 € 

13. Abertura e reparação de cofres e caixas de segurança  250 € 

14. Transmissão de mensagens urgentes   Incluido 

15. Envio de medicamentos para o estrangeiro   Incluido 

16. Serviço de intérprete no estrangeiro  Incluido 

17. Adiantamento de fundos no estrangeiro  1.200 € 

18. Reintegração ao plano de viagem após hospitalização 200 €

19. Gastos do segurado derivados da realização da prova 
de diagnóstico do COVID-19 (PCR) 200 € 

20. Prolongação de estadia por quarentena médica devida a COVID-19 (147 €/dia) 2.205 €
Esta garantia não se aplica ao modo cruzeiros 

21. Regresso antecipado do Segurado por impedimento de entrada no país de destino  
ou de trânsito por modificação por parte das autoridades dos requisitos de entrada  
nos mesmos Ilimitado

22. Gastos do segurado derivados da realização no destino da prova 
de diagnóstico do COVID-19 (PCR) 200 €

BAGAGENS

23. Perdas materiais  1.000 € 

Seguros de viagem pela Esta informação não tem validade contratual e não substitui as condições gerais e particulares dos produtos. A apólice encontra-se em poder da INTERMUNDIAL Corretora de SEGUROS, com sede social 
na Avenida Heroes da Liberdade, 18 B, Loja, 2745 -788 Massamá, NIPC 980423430. Inscrita no R.D.G.S e no Instituto de Seguros de Portugal com o nº J-154, e com seguro de R.C. e de caução celebrados 
em conformidade com a lei 26/06 (mediação de seguros e reasseguros privados). Inscrita no R.M. de Madrid, folha M 180.298, secção 8ª, livro 0, pagina 149, tomo 11.482. Qualquer cancelamento deverá 
ser imediatamente comunicado à Agência de Viagens e da Intermundial. Considerar-se-á como data de anulação da viagem, a mesma em que ocorreu o facto que impediu o início da viagem. Para o 
seguro de cancelamento deve ser contratado no mesmo dia da confirmação da reserva. Todas as reclamações devem ser enviadas directamente para INTERMUNDIAL: Avenida Heroes da Liberdade, 18 
B, Loja, 2745 -788 Massamá.

24. Atraso na entrega da bagagem (300 € de 24 horas) 300 € 

25. Envio de objetos esquecidos ou roubados durante a viagem  125 € 

26. Procura, localização e envio de bagagens extraviadas  Incluido 

ANULAÇÃO, INTERRUPÇÃO E ALTERAÇÃO DE CONDIÇÕES DA VIAGEM

27. Despesas de anulação de viagem  80.000 €
* Inclui cancelamento por positivo COVID-19 até 4.000 €  

28. Interrupção de viagem 5.000 €

29. Interrupção de viagem por fecho de fronteiras 5.000 € 

DEMORA DE VIAGEM E PERDA DE SERVIÇOS

30. Gastos ocasionados pelo demora na saída do 
meio de transporte  (40 € de 4 horas) 160 € 

31. Gastos ocasionados pela extensão forçadada viagem (max. 100 €/dia) 400 € 

32. Gastos ocasionados pela perda de ligações do 
meio de transporte (pelo menos 4 horas tarde) 600 € 

33. Alteração de serviços inicialmente contratados 

• Gastos ocasionados pela saída de um transporte 
alternativo não previsto (50 € cada 6 horas) 300 € 

• Gastos ocasionados por mudanca de hotéis/apartamentos (max. 50 €/día) 500 € 

34. Perda de serviços contratados 600 € 

35. Perda de serviços contratados e não usufruidos em 
consequência de hospitalização ou doença grave do segurado 200 € 

36. Demora da viagem por overbooking (pelo menos 4 horas tarde) 160 € 

ACIDENTES 

37. Acidentes em viagem (invalidez permanente o morte) 6.000 €

38. Acidentes do meio de transporte (invalidez permanente o morte) 60.000 €

RESPONSABILIDADE CIVIL

39. Responsabilidade Civil 60.000 €

CONTINENTAL

MUNDIAL

CRUZEIROS MARÍTIMOS

Desde 71 €

Desde 101,50 €

Desde 145 €

Preços por pessoa

CONTINENTAL

MUNDIAL

CRUZEIROS MARÍTIMOS

Desde 40,50 €

Desde 50,50 €

Europa desde 75,75 €   |   Mundo desde 116 €

Preços por pessoa

Recupere 100% da sua reserva se tiver que cancelar a sua 
viagem por qualquer uma das 35 causas garantidas. 

Seguro de Cancelamento CATAI

1. Assistência médica e sanitária  4.000 € 

2. Despesas odontológicas urgentes 150 € 

3. Repatriação ou transporte em ambulância  
de feridos ou doentes Ilimitado  

4. Repatriação ou transporte de acompanhantes (1) Ilimitado  

5. Repatriação ou transporte do segurado falecido  Ilimitado  

6. Regresso antecipado por hospitalização  
de um familiar mais de 5 dias Ilimitado 

7. Regresso antecipado por sinistro grave no lar  
ou no local de trabalho do segurado Ilimitado  

8. Prolongamento de estadia em hotel  
por prescrição médica (90 € /dia) 900 €

9. Transmissão de mensagens urgentes  Incluido

10. Prolongação de estadia por quarentena médica devida a 
COVID-19 (50 €/dia) 800 €

11. Deslocação de uma pessoa em caso de hospitalização do 
segurado mais de 5 días:

• Gastos de viagem Ilimitado 

• Despensas de estadia (90 € /dia) 900 € 

12. Serviço de informação Incluido

13. Consulta médica telefónica Incluido

14. Atraso na entrega da bagagem (de 6 horas) 100 €

15. Procura, localização e envio de bagagens extraviadas  Incluido

16. Perdas materiais 

• Continental 275 € 

• Mundo 400 € 

17. Gastos de gestão por perda de documentos de viagem 150 € 

18. Despesas de anulação de viagem  
(inclui cancelamento por positivo COVID-19) 600 €  

19. Gastos ocasionados pela perda de ligações do meio 
de transporte (pelo menos 4 horas tarde) 300 €  

20. Perda de serviços contratados

• Continental 450 €  

• Mundo 750 € 

21. Perda de visitas

• Continental (max. 200 € /día) 400 €  

• Mundo (max. 300 € /día) 600 € 

22. Demora da viagem por overbooking (31 €/4 horas) 120 € 

23. Acidentes do meio de transporte  
(invalidez permanente o morte) 60.000 € 

24. Responsabilidade civil 6.011 € 

Todas as viagens da CATAI incluem seguro de assistência em viagem.

Complemente a cobertura do seguro de inclusão com seu seguro Proteção Plus

Seguro Proteção Plus

Hoje, mais do que nunca, viaje com segurança

Válido em todo  
o mundo com 39 
coberturas

35 causas de cancelamento 
(inclui resultado positivo 
COVID-19*)

Disponível para 
Circuitos e Cruzeiros 
sem limite de idade

Assistência total,  
inclui coberturas 
COVID-19



Condições Gerais de Venda

O presente programa/ catálogo é 
o documento informativo no qual 
se inserem as presentes condições 
gerais, dele fazendo parte 
integrante eque constituem, na 
ausência de documento autónomo 
o contrato deviagem.
A presente informação é 
vinculativa para a agência salvo se 
cumulativamente:
• O programa o prever 
expressamente;
• As alterações ao mesmo sejam 
insignificantes;
• A informação da alteração seja 
prestada ao viajante em suporte 
duradouro;
As presentes condições gerais 
obedecem ao disposto na legislação 
em vigor.As Condições Gerais 
cujo objeto seja uma Viagem 
Organizada ou Serviço de Viagem 
Conexo constante do presente 
programa, as correspondentes 
fichas de informação normalizada 
e as condições particulares que 
constam da documentação de 
viagem facultada ao Viajante no 
momento de reserva da viagem 
consubstanciam o contrato de 
viagem que vincula as partes.

1. ORGANIZAÇÃO
A organização das viagens incluídas 
na presente brochura é da Viagens 
Catai, Sociedade Unipessoal Lda 
pessoa coletiva e número de 
matrícula 509331106, com sede 
na Rua General Firmino Miguel, 
3 - 1º A-B / Torre 2 - 1600-100 Lisboa  
titular do RNAVT 8145, telefone  
215 84 84 84, email  catai@catai.pt

2. INSCRIÇÕES
No ato da inscrição o Viajante 
efetuará o pagamento solicitado. Se 
ainscrição tiver lugar a 21 dias ou 
menos da data do início do serviço, 
opreço total do mesmo deverá ser 
paga no ato da inscrição. A Agencia 
Viagens Catai reserva-se o direito 
de anular qualquer inscrição cujo 
pagamento não tenha sido efetuado 
nas condições acima mencionadas. 
As reservas encontram-se 
condicionadas à obtenção da parte 
dos fornecedores da confirmação de 
todos os serviços.

3. INFORMAÇÃO AO ABRIGO 
DA LEI N.º 144/2015 DE 8 DE 

SETEMBRO
Nos termos da Lei n.º 144/2015 
de 8 de Setembro na sua redação 
atual,informamos que o Viajante 
poderá recorrer às seguintes 
Entidades de Resolução Alternativa 
de Litígios de Consumo:
Provedor do Cliente das Agências 
de Viagens e Turismo in  
www.provedorapavt.com;
Comissão Arbitral do 
Turismo de Portugal in www.
turismodeportugal.pt

4. RECLAMAÇÕES
4.1 Qualquer desconformidade na 
execução de um serviço de viagem 
incluído no contrato de viagem 
organizada tem de ser comunicada 
àagência de viagens organizadora 
ou retalhista por escrito ou outra 
forma adequada logo que tal 
desconformidade ocorra, ou seja, 
sem demora injustificada.
4.2 O direito a apresentar 
reclamações para efeitos de redução 
de preço ou direito a indemnização 
por falta de conformidade dos 
serviços de viagem incluídos na 
viagem organizada prescreve no 
prazo de 2 anos.

5. BAGAGEM
A agência é responsável pela 
bagagem nos termos legais;O 
Viajante tem obrigação de reclamar 
junto da entidade prestadora dos 
serviços no momento de subtração, 
deterioração ou destruição 
de bagagem.No transporte 
internacional, em caso de dano na 
bagagem, a reclamação deverá ser 
feita por escrito ao transportador 
imediatamente após a verificação 
do dano e no máximo 7 dias a contar 
da sua entrega. Estando em caso o 
mero atraso na entrega da bagagem 
a reclamação deverá ser feita dentro 
de 21 dias a contar da data de 
entrega da mesma.A apresentação 
de tal reclamação será fundamento 
essencial para o acionamento da 
responsabilidade da agência sobre a 
entidade prestadora do serviço.

6. LIMITES
6.1. A responsabilidade da agência 
terá como limite o montante 
máximo exigível às entidades 
prestadoras dos serviços, nos termos 
da Convençãode Montreal, de 28 

de maio de 1999, sobre Transporte 
Aéreo Internacional, e da Convenção 
de Berna, de 1961, sobre Transporte 
Ferroviário.
6.2. No que concerne aos 
transportes marítimos, a 
responsabilidade das agências de 
viagens, relativamente aos seus 
Viajantes, pela prestação deserviços 
de transporte, ou alojamento, 
quando for caso disso, por 
empresas de transportes marítimos, 
no caso de danos resultantes 
de dolo ou negligência destas, 
terá como limites os seguintes 
montantes:
a) € 441.436, em caso de morte ou 
danos corporais;
b) € 7.881, em caso de perda total 
ou parcial de bagagem ou da sua 
danificação;
c) € 31.424, em caso de perda de 
veículo automóvel, incluindo a 
bagagem nele contida;
d) € 10.375, em caso de perda de 
bagagem, acompanhada ou não, 
contida em veículo automóvel;
e) € 1.097, por danos na bagagem, 
em resultado da danificação do 
veículo automóvel.
6.3. Quando exista, a 
responsabilidade das agências 
de viagens e turismo pela 
deterioração, destruição e 
subtração de bagagens ou outros 
artigos,em estabelecimentos de 
alojamento turístico, enquanto o 
Viajante aí se encontrar alojado, 
tem como limites:
a) € 1.397, globalmente;
b) € 449 por artigo;
c) O valor declarado pelo Viajante, 
quanto aos artigos depositados 
à guarda do estabelecimento de 
alojamento turístico.
6.4. A responsabilidade da agência 
por danos não corporais está 
contratualmente limitada ao valor 
correspondente a três vezes o preço 
doserviço vendido.

7. DESPESAS DE RESERVAS E DE 
ALTERAÇÃO
Por cada reserva serão cobradas 
despesas de acordo com informação 
aprestar pela agência de viagens, 
no momento da reserva.Por 
cada alteração (nomes, datas, 
tipo de apartamento ou quarto, 

viagem,etc.) serão cobradas 
despesas de acordo com informação 
a prestar pela agência de viagens 
no momento da reserva.A aceitação 
de tais alterações depende de 
aceitação por parte dos respetivos 
fornecedores.

8. DOCUMENTAÇÃO
8.1. O Viajante deverá possuir em 
boa ordem a sua documentação 
pessoal ou familiar, (cartão 
do cidadão, B. I., passaporte, 
documentação militar, autorização 
para menores, vistos, certificado 
de vacinas e outros eventualmente 
exigidos). A agência declina 
qualquer responsabilidadepela 
recusa de concessão de vistos ou 
a não permissão de entrada ao 
Viajante em país estrangeiro, sendo 
ainda da conta do Viajante todo 
equalquer custo que tal situação 
acarretar.
8.2. Viagens na União Europeia:
Os Viajantes (independentemente 
da idade) que se desloquem 
dentro da União Europeia deverão 
ser possuidores do respetivo 
documento de identificação 
civil (Passaporte; B.I, Cartão 
do Cidadão);Para obtenção de 
assistência médica devem ser 
portadores do respetivoCartão 
Europeu de Seguro de Doença;Os 
nacionais de países não 
comunitários devem consultar 
informação específica quanto à 
documentação necessária para 
realização de viagemjunto das 
embaixadas/ consulados dos países 
de origem;
8.3. Viagens fora da União 
Europeia:
Os Viajantes (independentemente 
da idade) que se desloquem para 
forada União Europeia deverão 
ser possuidores do respetivo 
documento de identificação civil 
(passaporte) bem como do visto se 
necessário (obtenhatal informação 
junto da agência no momento da 
reserva); os nacionais de países 
não comunitários devem consultar 
informação específica quanto à 
documentação necessária para 
realização de viagem junto das 
embaixadas/ consulados dos países 
de origem.

9. ALTERAÇÕES SOLICITADAS 
PELO VIAJANTE
9.1. Caso os fornecedores da 
viagem em causa permitam, 
sempre que um Viajante, inscrito 
para uma determinada viagem, 
desejar mudar a sua inscrição para 
uma outra viagem ou para a mesma 
com partida em data diferente, ou 
outra eventual alteração, deverá 
pagar a taxa acima referida,como 
despesas de alteração. Contudo, 
quando a mudança tiver lugar
com 21 dias ou menos de 
antecedência em relação à data 
da partida daviagem, para a qual 
o Viajante se encontra inscrito, ou 
se os fornecedores de serviços não 
aceitarem a alteração, fica sujeito às 
despesas e encargos previstos na 
cláusula “Rescisão do Contrato pelo 
Viajante”.
9.2. Após iniciada a viagem, se 
solicitada a alteração dos serviços 
contratados por motivos não 
imputáveis à agência (ex. ampliação 
das noitesde estadia, alteração 
de voo) os preços dos serviços 
turísticos poderão não corresponder 
aos publicados no folheto que 
motivou a contratação.

10. CESSÃO DA INSCRIÇÃO 
(POSIÇÃO CONTRATUAL)
10.1. O viajante pode ceder a sua 
posição, fazendo-se substituir por 
outra pessoa que preencha todas as 
condições requeridas para a viagem 
organizada, desde que informe a 
agência de viagens e turismo, por 
forma escrita, até sete dias seguidos 
antes da data prevista para a 
partida.
10.2. O cedente e o cessionário 
são solidariamente responsáveis 
pelo pagamento do saldo em 
dívida e pelas taxas, os encargos ou 
custos adicionais originados pela 
cessão, os quais serão devidamente 
informados e comprovados pela 
agência de viagens e turismo.

11. ALTERAÇÕES A EFECTUAR 
PELA AGÊNCIA
11.1. Sempre que, antes do 
início da viagem organizada, (i) 
a agência deviagens e turismo 
se veja obrigada a alterar 
significativamente alguma das 
características principais dos 

FICHA INFORMATIVA NORMALIZADA
A combinação de serviços de viagem que lhe é proposta 
constitui uma viagem organizada na aceção do Decreto-Lei 
nº.17/2018.
Por conseguinte, beneficiará de todos os direitos da UE 
aplicáveis às viagens organizadas. A empresa Viagens Catai, 
Sociedade Unipessoal Lda será plenamente responsável pela 
correta execução da globalidade da viagem organizada.
Além disso, conforme exigido por lei, a empresa Viagens Catai, 
Sociedade Unipessoal Lda. tem uma proteção para reembolsar 
os pagamentos que efetuou e, se o transporte estiver incluído 
na viagem organizada, assegurar o seu repatriamento caso seja 
declarada insolvente.
Direitos essenciais previstos no Decreto-Lei n.º 17/2018 de 
8 março:
• Os viajantes receberão todas as informações essenciais sobre 
a viagem organizada antes de celebrarem o respetivo contrato.
• Há sempre pelo menos um operador responsável pela correta 
execução de todos os serviços de viagem incluídos no contrato.
• Os viajantes dispõem de um número de telefone de 

emergência ou dos contactos de um ponto de contacto para 
poderem comunicar com o organizador ou a agência de viagens.
• Os viajantes podem ceder a viagem organizada a outra 
pessoa, mediante um pré-aviso razoável e, eventualmente, 
mediante o pagamento de custos adicionais.
 • O preço da viagem organizada só pode ser aumentado em 
caso de aumento de custos específicos (por exemplo, do preço 
do combustível), se essa possibilidade estiver expressamente 
prevista no contrato e, em qualquer caso, até 20 dias antes do 
início da viagem organizada. Se o aumento do preço for superior 
a 8 % do preço da viagem organizada, o viajante pode rescindir 
o contrato. Se o organizador se reservar o direito de aumentar o 
preço, o viajante tem direito a uma redução do preço em caso de 
redução dos custos relevantes.
 • Os viajantes podem rescindir o contrato sem pagar uma 
taxa de rescisão e obter o reembolso integral de quaisquer 
pagamentos efetuados em caso de alteração significativa de 
algum dos elementos essenciais da viagem organizada, com 
exceção do preço. Se, antes do início da viagem organizada, o 

operador responsável pela mesma a anular, os viajantes têm 
direito ao reembolso e, se for caso disso, a uma indemnização.
• Os viajantes podem rescindir o contrato sem pagar uma taxa de 
rescisão antes do início da viagem organizada, em circunstâncias 
excecionais, por exemplo em caso de graves problemas de 
segurança no destino suscetíveis de afetar a viagem organizada.
• Além disso, os viajantes podem rescindir o contrato a 
qualquer momento antes do início da viagem organizada 
mediante o pagamento de uma taxa de rescisão adequada.
• Se, após o início da viagem organizada, não for possível 
prestar elementos significativos da mesma conforme acordado, 
terão de ser propostas alternativas adequadas ao viajante, sem 
custos suplementares. O viajante pode rescindir o contrato de 
viagem organizada sem pagar uma taxa de rescisão caso os 
serviços não sejam executados nos termos do contrato, esta 
falta de conformidade afete consideravelmente a execução da 
viagem organizada e o organizador não supra esta falta.
• Os viajantes têm também direito a uma redução do preço e/ou 
a uma indemnização por danos em caso de incumprimento ou 

de execução deficiente dos serviços de viagem.
• O organizador tem de prestar assistência se um viajante 
estiver em dificuldades.
• Se o organizador ou o retalhista for declarado insolvente, os 
pagamentos serão reembolsados. Se o organizador ou o
retalhista for declarado insolvente após o início da viagem 
organizada e se o transporte estiver incluído na viagem
organizada, é garantido o repatriamento dos viajantes. Viagens 
Catai, Sociedade Unipessoal Lda subscreveu uma
proteção em caso de insolvência com o Fundo de Garantia de 
Viagens e Turismo. Os viajantes podem contactar esta
entidade ou, se aplicável, a autoridade competente (Turismo de 
Portugal, I.P., Rua Ivone Silva, Lote 6, 1050-124 Lisboa
Tel.211 140 200 / Fax 211 140 830, info@turismodeportugal.
pt) se for recusada a prestação de serviços devido à insolvência 
de Viagens Catai, Sociedade Unipessoal Lda.
Diretiva (UE) 2015/2302 conforme transposta para o direito 
nacional: https://dre.pt/application/conteudo/114832293
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serviços de viagem, (ii) ou não 
consiga ir de encontro às exigências 
especiais solicitada pelo Viajante; 
(iii) ou propuser o aumento do 
preço da viagem organizada em 
mais de 8%, o viajante pode, no 
prazo de 8 (oito) dias:
a) Aceitar a alteração proposta;
b) Rescindir o contrato, sem 
qualquer penalização, sendo 
reembolsado das quantias pagas;
c) Aceitar uma viagem organizada 
de substituição proposta pela 
agência deviagens e turismo, sendo 
reembolsado em caso de diferença 
de preço.
11.2. A ausência de resposta por 
parte do viajante no prazo fixado 
pela agência de viagens e turismo 
implicará a aceitação tácita da 
alteração proposta.

12. RESCISÃO DO CONTRATO 
PELA AGÊNCIA
12.1. Quando a viagem esteja 
dependente de um número 
mínimo de participantes a Agência 
reserva-se o direito de cancelar a 
viagem organizada caso o número 
de participantes alcançado seja 
inferior ao mínimo.Nestes casos, o 
viajante será informado por escrito 
do cancelamento noprazo de:
a) 20 dias antes do início da viagem 
organizada, no caso de viagens com 
duração superior a seis dias;
b) 7 dias antes do início da viagem 
organizada, no caso de viagens 
comduração de dois a seis dias;
c) 48 horas antes do início da 
viagem organizada, no caso de 
viagens com duração inferior a dois 
dias.
12.2. Antes do início da viagem 
organizada a agência de viagens 
e turismo poderá ainda rescindir 
o contrato se for impedida de 
executar o mesmo devido a 
circunstâncias inevitáveis e excecio 
nais.
12.2. A rescisão do contrato de 
viagem pela agência nos termos 
acima referidos apenas confere 
ao viajante o direito ao reembolso 
integral dos pagamentos efetuados 
no prazo máximo de 14 dias após a 
rescisão do contrato de viagem.

13. ALTERAÇÃO AO PREÇO
13.1. Os preços constantes 
do programa estão baseados 
nos custos dos serviços e taxas 
de câmbio vigentes à data de 
impressão deste programa,pelo 
que estão sujeitos a alterações 
(aumento ou redução de preço) 
que resultem de variações no custo 
dos transportes ou do combustível, 
impostos, taxas e flutuações 
cambiais até 20 dias antes da data 
de viagem.
13.2. Caso o aumento em causa 
exceda 8% do preço total da 
viagem organizada, aplicar-se-á o 
disposto na cláusula “ALTERAÇÕES 
A EFECTUAR PELA AGÊNCIA”.
13.3. Em caso de redução de preço 
a agência de viagens e turismo 

reserva-se o direito de deduzir ao 
reembolso a efetuar ao viajante 
as correspondentes despesas 
administrativas, que a pedido do 
viajante serão justificadas.

14. REEMBOLSOS
Depois de iniciada a viagem não 
é devido qualquer reembolso por 
serviços não utilizados pelo Viajante 
por motivos de força maior ou 
por causa imputável ao Viajante, 
salvo reembolso pelos respetivos 
fornecedores. A não prestação de 
serviços previstos no programa de 
viagem por causasimputáveis à 
agência organizadora e caso não 
seja possível a substituição por 
outros equivalentes, confere ao 
Viajante o direito a ser reembolsado 
pela diferença entre o preço 
dos serviços previstos e o dos 
efetivamente prestados.

15. RESCISÃO DO CONTRATO 
PELO VIAJANTE
15.1. O viajante é livre de desistir 
da viagem a todo o tempo antes do 
início da viagem.
15.2. Tal rescisão implica que 
o mesmo seja responsável pelo 
pagamento de todos os encargos 
a que o início do cumprimento do 
contrato e a sua desistência deem 
lugar, menos a reafectação de 
serviços e as economias de custos.
15.3. Quando seja caso disso, o 
Viajante será reembolsado pela 
diferença entre a quantia paga e 
os montantes acima referidos. Na 
presente situação o reembolso 
será efetuado, deduzido da taxa de 
rescisão, no prazo máximo de 14 
dias após a rescisão do contrato de 
viagem.
15.4. O viajante tem ainda direito 
a rescindir o contrato de viagem 
antesdo início da mesma sem 
pagar qualquer taxa de rescisão, 
caso se verifiquem circunstâncias 
inevitáveis e excecionais no 
local de destino ou na sua 
proximidade imediata que afetem 
consideravelmente a realização 
damesma ou o transporte dos 
passageiros para o destino. A 
rescisão do contrato de viagem 
nesta situação apenas confere ao 
viajante o direito ao reembolso 
integral dos pagamentos efetuados.

16. RESPONSABILIDADE
16.1. A agência de viagens e 
turismo é responsável pela correta 
execuçãode todos os serviços de 
viagem incluídos no contrato de 
viagem.
16.2. Quando se tratar de viagens 
organizadas, as agências de 
viagense turismo são responsáveis 
perante os Viajantes, ainda que os 
serviços devam ser executados por 
terceiros e sem prejuízo do direito 
de regresso, nos termos gerais 
aplicáveis.
16.3. As agências de viagens e 
turismo organizadoras respondem 
solidariamente com as agências 
retalhistas, no caso de viagens 

organizadas.
16.4. Nos restantes serviços de 
viagens, a agência de viagens e 
turismo responde pela correta 
emissão dos títulos de alojamento 
e de transporte e ainda pela 
escolha culposa dos prestadores 
de serviços, caso estes não tenham 
sido sugeridos pelo viajante.
16.5. A agência de viagens e 
turismo que intervenha como 
intermediária em vendas ou 
reservas de serviços de viagem 
avulsos é responsável pelos erros 
de emissão dos respetivos títulos, 
mesmo nos casos decorrentes de 
deficiências técnicas nos sistemas 
de reservas que lhes sejam 
imputáveis.
16.6. A agência de viagens 
e turismo é responsável por 
quaisquer erros devido a 
deficiências técnicas no sistema de 
reservas que lhe sejam imputáveis 
e, se tiver aceitado proceder à 
reserva de uma viagem organizada 
ou de serviços de viagem que 
façam parte de serviços de viagem 
conexos, pelos erros cometidos 
durante o processo de reserva.
16.7. A agência de viagens e 
turismo não é responsável por erros 
na reserva que sejam imputáveis 
ao viajante ou que sejam causados 
por circunstâncias inevitáveis e 
excecionais.  

17. ASSISTÊNCIA
17.1. Em caso de dificuldades do 
viajante, ou quando por razões 
que não lhe forem imputáveis, 
este não possa terminar a viagem 
organizada, a agência de viagens e 
turismo dará a seguinte assistência:
a) Disponibilização de informações 
adequadas sobre os serviços de 
saúde,as autoridades locais e a 
assistência consular; e
b) Auxilio ao viajante na realização 
de comunicações à distância e a 
encontrar soluções alternativas de 
viagem.
17.2. Caso a dificuldade que 
fundamenta o pedido de assistência 
tenhasido causada pelo viajante 
de forma deliberada ou por 
negligência, a agência de viagens 
e turismo poderá cobrar uma taxa 
no valor dos custos em que incorreu 
em virtude da prestação dessa 
assistência.
17.3. Se devido a circunstâncias 
inevitáveis e excecionais, o viajante 
nãopuder regressar, a agência de 
viagens e turismo organizadora é 
responsável por assegurar os custos 
de alojamento necessários, se 
possível decategoria equivalente, 
por um período não superior a 
três noites por viajante. A agência 
de viagens e turismo retalhista é 
solidariamente responsável pela 
obrigação em causa, sem prejuízo 
do direito de regresso, nos termos 
gerais aplicáveis.
17.4. A limitação dos custos 
prevista supra não se aplica 
às pessoas com mobilidade 

reduzida, nem aos respetivos 
acompanhantes, às grávidas e 
às crianças não acompanhadas, 
nem às pessoas que necessitem 
de cuidados médicos específicos, 
desde que a agência de viagens 
e turismo tenha sido notificada 
dessas necessidades específicas 
pelo menos 48horas antes do início 
da viagem organizada.

18. INSOLVÊNCIA
Em caso de insolvência da agência 
de viagens e turismo o viajante 
poder ecorrer ao Fundo de Garantia 
de Viagens e Turismo, devendo para 
tal recorrer ao Turismo de Portugal 
I. P. entidade responsável pelo 
respetivo acionamento: Turismo 
de Portugal, I. P., Rua Ivone Silva, 
Lote 6, 1050-124Lisboa, Tel. 211 
140 200 | Fax. 211 140 830 - info@
turismodeportugal.pt

19. SEGUROS 
19.1. A responsabilidade da 
agência de viagens organizadora 
deste programa e emergente 
das obrigações assumidas, 
encontra-se garantida por seguro 
de responsabilidade civil na 
Companhia de Seguros Hiscox, 
apólice nº HD IP6 2000351, no 
montante de €6.000.000,00, nos 
termos da legislação em vigor.
19.2. A agência disponibiliza ainda 
a venda de seguros que poderão 
seradquiridos em função da 
viagem para garantia de situações 
de assistênciae despesas de 
cancelamento.

20. IVA 
Os preços mencionados neste 
programa refletem o previsto no 
DL221/85 de 3 de julho, I. V. A. na 
margem.

21. VALIDADE 
Este documento é válido de 
01/03/2020 a 31/03/2021

NOTAS
As presentes condições gerais 
poderão ser complementadas por 
quaisquer outras específicas desde 
que devidamente acordadas pelas 
partes.Os preços dos programas 
estão baseados na cotização 
média do dólar pelo que qualquer 
derivação relevante desta moeda 
poderá implicaruma revisão dos 
preços da viagem nos termos 
constantes da cláusula“alteração 
de preço”.
Devido às constantes alterações 
do preço dos combustíveis sobre 
os preços praticados poderá 
haver alteração do suplemento 
de combustível inserido no preço 
nos termos constantes da cláusula 
“alteração de preço”. As categorias 
dos hotéis e cruzeiros apresentados 
nesta brochura seguem as 
normas de qualidade do pais de 
acolhimento, podendo os mesmos 
ser alterados por outros similares 
quando por motivos alheios à 
agência não seja possível manter 
ou confirmar a reserva existente, 
obrigando-se a agência a informar 

o Viajante logo que de tal tenha 
conhecimento.

INFORMAÇÕES GERAIS
HORAS DE CHEGADA OU PARTIDA
As horas de partida e de chegada 
estão indicadas na hora local do 
respetivo país e de acordo com 
horários das respetivas companhias 
aérea à data de impressão deste 
programa, podendo por isso ser 
sujeitas a alteração.

HOTÉIS/ APARTAMENTOS
Apartamentos - No caso de o 
alojamento ser contratado em 
apartamento é da responsabilidade 
do Viajante a informação do 
número de pessoas que irão ocupar 
o apartamento. No caso de se 
apresentarem mais pessoas que 
as reservadas, os apartamentos 
poderão recusar a entradas.
Hotéis - O preço apresentado é por 
pessoa e estão baseados numa 
ocupação dupla. Nem todos os 
hotéis dispõem de quarto triplo 
sendo por norma colocada uma 
cama extra que pode não ser de 
idêntica qualidade.Nos quartos 
equipados com duas camas ou 
casal, o triplo pode ser constituído 
apenas por aquelas camas.A 
relação dos hotéis e apartamentos 
constantes dos programas é 
indicativa assim como a sua 
categoria que respeita a critérios 
e classificações locais cujos 
critérios por vezes são distintos dos 
utilizados em Portugal.

REFEIÇÕES
Salvo indicações em contrário, 
os preços apresentados para os 
suplementos de meia pensão 
e pensão completa não incluem 
bebidas.Nas chegadas ao hotel 
após a 19h o primeiro serviço de 
refeição será opequeno-almoço do 
dia seguinte, no último dia e salvo 
possibilidade delate check-out, 
o último serviço do hotel será o 
pequeno-almoço.

HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA
As horas e entrada e saída no 
primeiro e último dia, serão 
definidas em função do primeiro 
e último serviço. Em regra, sem 
carácter vinculativo os quartos 
podem ser utilizados a partir das 
14h do dia de chegada e deverão 
ser deixados livres até as 12 h do 
dia de saída.Nos apartamentos 
a entrada verifica-se geralmente 
pelas 17 h do dia de chegada e 
deverão ser deixados livres até as 
10 h do dia de saída.

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA 
CRIANÇAS
Dada a diversidade de condições 
aplicadas às crianças (destino 
e fornecedor) recomenda-se 
questionar sempre as condições 
especiais que porventura sejam 
aplicadas à viagem em causa.
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Calcule o preço final da sua viagem 
com o Catai Travel Pricer e reserve 
na sua agência de viagens, com os 
presentes e vantagens exclusivas 
para noivos

•   Operador líder em Grandes Viagens com mais de 40 anos de experiência.
• Especialistas em viagens de noivos e em organizar viagens à medida.
• Viagens com as melhores companhias aéreas e uma cuidada seleção de hotelaria.
• Preços garantidos contra câmbio de moeda estrangeira.
• Seguro de viagem incluído.

VOLTAR A  VIAJAR !
SEGURANÇA, TRANQUILIDADE E QUALIDADE CATAI 

A consulta desta brochura não dispensa a leitura das Condições Gerais conforme 
constam na Brochura Geral da Catai Portugal 2020/2021

Siga-nos nas redes
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