
ENCONTRE A 
VIAGEM DOS SEUS SONHOS
Calcule o preço final com o Catai Travel Pricer e 
reserve na sua agência de viagens de confiança, com 
presentes e vantagens exclusivas para noivos. 
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 PROMOÇÃO EXCLUSIVA 
CATAI: 5% DE DESCONTO POR 
VENDA ANTECIPADA
• Para reservas realizadas entre 1 de 
novembro de 2020 e 30 de setembro de 
2021.
• Para viajar em qualquer data até 31 de 
Outubro de 2021.
• Consulte o catálogo de viagens Catai e 
beneficie de 5% de desconto por venda 
antecipada (30 dias). Aplicável nas viagens 
assinaladas com o respetivo icone de 
desconto. O desconto não se aplica sobre 
taxas, suplemento de combustível, vistos 
e visitas opcionais. Não acumulável com 
outras ofertas.

 OFERTAS E 
DOCUMENTAÇÃO
Na Catai a sua viagem começa logo no 
momento da reserva, co total dedicação 
e atenção ao detalhe. Oferecemos uma 
ampla e completa documentação para cada 
viagem, que inclui:

• Destacamos para cada viagem as 
melhores ofertas e vantagens no campo 
de “oferta noivos”  para que possa 
informar sobre as vantagens e ofertas de 
cada hotel.
• Um porta-documentos que inclui os 
vouchers, itinerários de viagem e os seus 
bilhetes de avião.
• Um trolley (sujeito à troca por outro de 
características e tamanhos similares por 
disponibilidade de material).
• Etiquetas identificativas para a bagagem.
• Duas cópias do itinerário de viagem, 
especificando todos os detalhes dia a dia. 
Para o caso de querer deixar uma em casa 
para poder ser localizado durante a sua 
viagem.

 SEGURO 
Entendemos que para viajar 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, 
FERRAMENTA ONLINE DE 
ORÇAMENTAÇÃO DE 
GRANDES VIAGENS   
• O Catai TravelPricer  TravelPricer é a 
nossa exclusiva ferramenta online que 
permite realizar orçamentos de grandes 
viagens, e através do qual Clientes e 
agências de viagem são capazes de 
desenhar as suas viagens à medida para 
praticamente todos os destinos do mundo 
nos quais a Catai seja especializado. 
Após vários anos no mercado com o 
CATAI TRAVELPRICER e, tendo em vista o 
excelente aceitação obtida pelos nossos 
utilizadores, continuamos a aumentar a 
ampla seleção de viagens e itinerários 
com uma vasta gama de alternativas em 
termos de seleção de companhias aéreas, 
hotéis e experiências. Aqui vai encontrar 
programação não publicada  nas nossas 
brochuras, bem como ofertas especiais 
para a Páscoa, pontes, Natal ou Réveillon. 
Em suma, se é um viajante, projete online 
a sua viagem e obtenha um pdf com todos 
os detalhes, reservando em seguida na 
sua agência de viagens, convertendo o seu 
sonho de viagem em realidade. Se é uma 

agência de viagens colaboradora, dispõe 
de uma seção exclusiva para agentes de 
viagens que permitirá orçamentar no 
momento e em tempo real, efetuar pré-
reserva de voos ou a reserva definitiva com 
garantia de disponibilidade (aéreo) e preço. 
· O Catai TravelPricer está integrado em 
www.catai.pt, e inclui uma grande parte da 
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 
adicional no destino. 

Telefone Travelhelp:  
+34 910 830 628

IMPORTANTE SABER

    GRATIFICAÇÕES
As gratificações não estão incluídas, e são 
comum em todos os destinos. Geralmente 
são entregues aos guias, motoristas e 
bagageiros. O valor estimado é de 1 a 2 
euros por pessoa por dia para cada guia e 
motorista. Em qualquer caso, o normal é 
aplicar o bom senso e agradecer através da 
gratificação o bom atendimento.  

    TAXAS DE AEROPORTO E 
COMBUSTÍVEL
As taxas aéreas não estão incluídas no 
preços, pois estão sujeitos a alterações 
por parte das companhias aéreas sem 
aviso prévio, de acordo com a flutuação da 
moeda e do combustível até ao momento 
da emissão dos bilhetes. Qualquer 
alteração de rota ou extensão irá modificar 
o preço da viagem. O valor das taxas é 
sempre reconfirmado antes da emissão.

  COVID-19
Verifique o protocolo da Covid no nosso 
site: www.catai.pt

VANTAGENS CATAI
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 SUGESTÕES PARA ESCOLHER A LUA DE MEL PERFEITA 
• Decidir o destino de acordo aos gostos dos noivos. 
O mundo oferece muitas opções de viagem e nem 
todos os casais têm as mesmas preocupações. Cultura, 
descanso ou uma combinação de ambos? Preferência 
pela espiritualidade nas culturas asiáticas ou descobrir a 
riqueza animal de África num safari.
• Antecedência na reserva. Num casamento há muitas 
coisas a decidir e a viagem de lua de mel é melhor não 
a deixar para o último momento. Recomendamos que 
reserve com pelo menos 8 ou 6 meses de antecedência. 
Desta forma podemos garantir a melhor rota aérea, 
disponibilidade nos melhores hotéis, etc. Esta brochura 
premeia com 5% de desconto os casais que reservem 
com pelo menos com 30 dias de antecedência.
• Informar-se das temporadas dos destinos. Por 
exemplo, se os noivos que se casem em julho e queiram 
ir para as Maldivas, devem saber que é a temporada das 
monções (que não impede viajar mas têm que saber 
que muito provavelmente experienciem tempestades 
pela tarde). Ou se querem ir à Patagónia, devem ser 
informados que os mesmos de verão no hemisfério norte 

corresponde ao inverno austral e existem locais onde não 
é possível viajar. Os nossos especialistas podem informar 
os casais sobre os melhores destinos de acordo com o mês 
pretendido para viajar.
• A combinação adequada de destinos. A maioria dos 
noivos elege uma viagem que combine uma parte cultural 
com uma estadia de praia, combinação que depende 
de uma boa ligação aérea.Nesta brochura selecionamos 
alguns combinados como Nova Iorque e Riviera Maya, 
Tailândia e Bali ou Japão e Maldivas. Também oferecemos 
extensões em praias adequadas em muitos países.
• Confie nos especialistas em viagens. 
A Catai oferece a tranquilidade e a segurança necessária 
para organizar uma Lua de Mel. Os noivos só têm que 
partilhar os seus desejos e os nossos especialistas 
encarregam-se de toda a organização e de garantir 
a qualidade do serviço durante toda a viagem. Num 
momento em que existem tantos assuntos para resolver 
na preparação de um casamento, confie num operador 
turístico como a Catai para que possa celebrar durante a 
viagem um momento tão especial da vida a dois.

 TIPOS DE VIAGEM
A Catai oferece nesta brochura várias alternativas de 
viagem. Viagens individuais com serviços privados, 
viagens em grupo (circuitos exclusivos Catai e circuitos 
regulares), estadias em praias, etc. Consulte-nos se tiver 
alguma dúvida sobre as caraterísticas de cada um dos 
nossos itinerários. 

 VIAGENS À MEDIDA
Neste catálogo existe uma ampla seleção de viagens 
cuidadosamente elaboradas para lua de mel. No entanto, 
na Catai somos especialistas em viagens à medida, pelo 
que se não encontrar a sua viagem de sonho consulte-
nos e iremos propor um itinerário de acordo com os seus 
gostos.

ESCOLHA A SUA VIAGEM 
DE NOIVOS COM A CATAI
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ESCOLHA A SUA VIAGEM 
DE NOIVOS COM A CATAI Românticos, aventureiros, urbanos... Na Catai sabemos que todos temos diferentes gostos e é por isso que criamos há 40 anos 

viagens adaptadas aos desejos dos Noivos. Viagens individuais com serviços em privado, viagens em grupo (Catai exclusivo ou 
passeios regulares) e viagens ao seu ritmo, com a segurança e tranquilidade de viajar com todos os serviços reservados. Somos 
especialistas em viagens à medida; partilhe conosco a lua de mel dos seus sonhos e na Catai, tratamos de tudo.

Para o casal mais romântico propomos uma lua de mel 
de sonho nas belas praias das Maurícias, Seychelles, 
Zanzibar e Maldivas ou desfrute do charme da Tailândia, 
Bali e Indochina. Descubra a magia da Índia e o 
romântico Taj Mahal ou os segredos do Oriente na China 
e no Japão.

Noivos urbanos vão adorar os impressionantes arranha-céus de 
Nova Iorque, São Francisco, Miami ou Las Vegas com extensões às 
Bahamas, Riviera Maya, Punta Cana ou Jamaica.

NOIVOS ROMÂNTICOS

NOIVOS URBANOS

Se a sua paixão é natureza e aventura, recomendamos uma experiência 
única visitando o Quénia, Tanzânia ou África do Sul com nossos safaris 4x4 
exclusivos ou descubra a beleza do Canadá, Costa Rica, Perú, Patagonia 
Argentina, Austrália ou Nova Zelândia.

NOIVOS AVENTUREIROS

DESCUBRA QUE ESTILO DE NOIVOS VOCÊS SÃO



Tailândia Romântica e Praias  ERZOS

TAILÂNDIA  BANGKOK · CHIANG RAI · CHIANG MAI · PRAIAS DA TAILÂNDIA  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI COM GUIA EM ESPANHOL · 2 ALMOÇOS IRCC

DESDE

€2.235
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

12 DIAS

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e Pequeno-
almoço. 2 almoços (bebidas 
não incluídas). Transfers em 
Bangkok e Phuket com assistência 
em espanhol/ingles (segundo 
disponibilidade). Transfers em Koh 
Samui e Krabi com assistência em 
inglês. 

Visitas e circuito exclusivos para 
clientes da Catai com guia em 
espanhol. Seguro de viagem. 

Partidas
Segundas e terças (11 jan-19 out).
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa. 

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. 

6

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

Dia 2 Bangkok
Chegada a Bangkok. Transfer 
para o hotel. Tarde livre para 
desfrutar desta cosmopolita 
cidade, e desfrutar da animação, 
dos mercados e da vida noturna. 
Alojamento.

Dia 3 Bangkok 
Pequeno-almoço. Visita da 
cidade: veremos o Templo Wat 
Trimit ou do Buda de Ouro com 
5,5 toneladas, o Wat Pho ou o 
templo do Buda Reclinado com 
uma imagem do buda com 46 
metros de comprimento e o Palácio 
Real, símbolo da cidade e onde se 

encontra o Buda de Esmeralda, o 
mais venerado da Tailândia. 

Dia 4 Bangkok
Pequeno-almoço. Dia livre para 
poder descobrir a cidade e todas 
as suas atrações, mercados, 
restaurantes e bares. Uma cidade 
que parece nunca dormir. 

Dia 5 Bangkok/Chiang Rai 
(Triângulo de Ouro)
Pequeno-almoço. Partida em 
voo a Chiang Rai. Chegada e 
partida para Chiang Saen para 
visitar um dos seus templos mais 
importantes. Prosseguimos com a 
visita do Triângulo de Ouro onde 
se encontram 3 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 um 
passeio pelo rio Mae-Kok numa 
lancha típica tailandesa.  Chegada 
à aldeia de uma tribo local, onde 
podemos visitar as suas ruas e 
casas. Prosseguimos para Chiang 
Mai, visitando em viagem o templo 
Wat Rongkhun, conhecido como 
o “templo branco”. Almoço em 
viagem. De tarde, chegada a Chiang 
Mai. Visita a Samkampaeng, o 
bairro de artesãos.

Dia 7 Chiang Mai
Meia pensão. Partida para visitar 
o acampamento de elefantes. 
Desfrutará de um espetáculo 
inesquecível. Continuamos com 
um passeio pela selva em elefante, 
45 min. de percurso (aprox.). 
Embarque numa balsa de bambu e 

navegação pelo rio. Visita de uma 
plantação de orquídeas. Almoço 
em restaurante. De tarde, visita do 
templo Doi Suthep onde se avista 
toda a povoação de Chiang Mai. 

Possibilidade de substituir este dia 
por uma visita ao Elephant Nature 
Park dia completo. Preço: 135 € p./
pessoa. Lugares limitados. Sujeito 
à disponibilidade. Guia em inglês. 

Dia 8 Chiang Mai/Praias da 
Tailândia (Phuket, Phi Phi, Krabi 
ou Koh Samui)
Pequeno-almoço. Partida em voo 
com destino à praia escolhida, (via 
Bangkok). Transfer ao hotel.

Dias 9 e 10 Praias da Tailândia 
(Phuket, Krabi ou Koh Samui)
Pequeno-almoço. Dias livres 
para desfrutar da praia e do hotel 
escolhido.

Dia 11 Praias da Tailândia/
Bangkok/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo 
de regresso a Portugal. Noite a 
bordo.

Dia 12 Portugal
Chegada.

Ofertas para Noivos
Todos os casais de noivos recebem:
Bangkok
• H. Amara: flores à chegada. Upgrade de quarto (sujeito à disponibilidade).
Phuket 
• H. Renaissance: frutas e flores no quarto e cama King size.
Krabi
• H. Tupkaek Sunset: fruta e bebida à chegada. Cama King size com decoração especial
• H. Rayavadee: frutas e flores no quarto e uma garrafa de vinho espumante.
• H. Dusit Thani: decoração especial no quarto, cama King size e garrafa de vinho espumante.
Koh Samui 
• H. Bandara (para estadia mínima de 5 noites): pequeno-almoço no quarto, um jantar (bebidas não 

incluídas), frutas e flores, bolo de casamento e uma garrafa de vinho espumante. 
• H. Melati: flores e cesta de frutas no quarto. Para estadias mínimas de 4 noites receberão, ademais, uma 

garrafa de vinho espumante.
• H. Anantara Lawana: 1 garrafa de vinho espumante e decoração especial no quarto.
Obrigatório apresentar certificado oficial de casamento à chegada ao hotel.

Hotéis
Bangkok. 3 noites Amara Bangkok/4H
Chiang Rai. 1 noite Le Meridien/5H - The Riviere/5H
Chiang Mai. 2 noites Le Meridien/5H - Ratilanna/5H
Praia. 4 noites Segundo praia  o hotel escolhido.

Hotéis previstos ou de categoria similar.

Importante saber
O preço desde é baseado em 
Turkish Airlines, classe P, para 
viajar de 1 abril a 13 de outubro, 
em hotel Patong Merlin/4★ da 
Phuket. (Taxas aéreas incluídas: 
TK: € 425).
As visitas e transfers podem ser 
partilhados com mais clientes da 

Catai coincidentes nas mesmas 
datas.
O nome dos hotéis em Chiang 
Mai e Chiang Rai são informados 
no momento da confirmação da 
reserva. Os hotéis de praia de 4★ 
são modestos.
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Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

https://www.catai.pt/viajes/tailandia-romantica-e-praias.html/11589/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 para o 
hotel. Tarde livre. Alojamento. 

Dia 3 Bangkok
Pequeno-almoço. Visita da cidade: 
veremos o Templo Wat Trimit ou 
do Buda de Ouro de 5,5 toneladas, 
o Wat Pho ou templo do Buda 
Reclinado e o Palácio Real, símbolo 
da cidade e onde se encontra 
o Buda de Esmeralda, o mais 
venerado da Tailândia.

Dia 4 Bangkok
Pequeno-almoço. Dia livre para 
poder descobrir a cidade e todas 
as suas atrações, mercados, 
restaurantes e bares. 

Dia 5 Bangkok/Kanchanaburi/ 
Ayuthaya
Pensão completa. Partida para 
Kanchanaburi, onde veremos 
o Museu de Guerra Jeath e o 
cemitério dos soldados. Percurso 
até à famosa Ponte sobre o rio 
Kwai, e passeio em comboio pela 
via da morte (o passeio de comboio 
está sujeito ao horário de chegada 
à estação, com a possibilidade 
de um tempo de espera até 45 
minutos. Caso não se chegue a 
tempo, o trajeto é realizado por 
estrada). Almoço em restaurante. 
Prosseguimos para Ayuthaya, onde 
veremos os principais templos, 
o Wat Yai Chaimongol e o Wat 
Mahatat. Jantar no hotel.

Dia 6 Ayuthaya/Phitsanuloke/ 
Sukhothai/Lampang
Pensão completa. Partida para 

Phitsanuloke. Visita do templo 
Wat Mahabatha. Trajeto para 
Sukhothai, visita do templo com as 
ruínas arqueológicas da primeira 
capital do reino de Siam. Almoço 
em restaurante. Percurso para 
Lampang. Jantar no hotel.

Dia 7 Lampang/Chiang Rai
Pensão completa. Partida para 
Chiang Rai, na viagem veremos 
o lago de Payao. Almoço em 
restaurante. Visita ao Triângulo de 
Ouro, onde avistamos os três países 
vizinhos: Tailândia, Laos e Myanmar. 
Jantar no hotel.

Dia 8 Chiang Rai/Chiang Mai
Pensão completa. Embarque 
numa lancha local pelo rio 
Mae-Kok para visitar uma aldeia 
local. Prosseguimos com a visita 
ao emblemático templo branco 

de Wat Rongkhun. Almoço em 
restaurante. Partida por estrada 
para Chiang Mai, com visita do 
templo Doi Suthep, na colina 
da montanha, o mais conhecido 
de Chiang Mai. Jantar típico 
Khantoke.

Possibilidade de substituir este dia 
por uma visita ao Elephant Nature 
Park dia completo. Preço: 135 € p./
pessoa. Lugares limitados. Sujeito 
à disponibilidade. Guia em inglês.

Dia 9 Chiang Mai
Pensão completa. Visita de um 
acampamento de elefantes, onde 
veremos um espetáculo de como 
trabalham e brincam estes incríveis 
animais. Daremos um passeio de 45 
min. (aprox.) em elefante pela selva. 
Almoço em restaurante. Tarde 
livre. Jantar no hotel.

Dia 10 Chiang Mai/Praias da 
Tailândia (Phuket, Krabi ou Koh 
Samui)
Pequeno-almoço. Partida em voo 
com destino à praia escolhida (via 
Bangkok). Transfer para o hotel.

Dias 11 ao 13 Praias da Tailândia 
(Phuket, Krabi ou Koh Samui)
Pequeno-almoço. Dias livres 
para desfrutar da praia e do hotel 
escolhido.

Dia 14 Praia da Tailândia/ 
Bangkok/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo 
de regresso a Portugal. Noite a 
bordo. (Com algumas companhias 
aéreas o voo de regresso é diurno, 
sendo a chegada nesse mesmo dia 
a Portugal)

Dia 15 Portugal
Chegada.

Tailândia: Circuito para Noivos
TAILÂNDIA  BANGKOK · AYUTHAYA · LAMPANG · CHIANG RAI · CHIANG MAI · PRAIA NA TAILÂNDIA  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI · PENSÃO COMPLETA NO CIRCUITO · PREÇO ESTRELAI

DESDE

€2.365
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

15 DIAS

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e 
pequeno-almoço. 5 almoços e 
5 jantares (bebidas não incluídas). 
Transfers em Bangkok e Phuket 
com assistência em espanhol/ 
ingles (segundo disponibilidade). 
Transfers em Koh Samui e Krabi 
com assistência em inglês. 

Visitas e circuito exclusivos para 
clientes da Catai com guia em 
espanhol. Seguro de viagem.

Partidas
Segundas e terças (11 jan-19 out).
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. 
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Importante saber
O preço desde é baseado em 
Turkish Airlines, classe P, para 
viajar de 1 abril a 13 de outubro, 
em hotel Patong Merlin/4★ da 
Phuket (Taxas aéreas incluídas: 
TK: € 425). 
As visitas e transfers podem ser 
partilhados com mais clientes da

Catai coincidentes nas mesmas 
datas.
O nome dos hotéis em Chiang 
Mai e Chiang Rai são informados 
no momento da confirmação da 
reserva. Os hotéis de praia de 4* 
são modestos.

Hotéis
Bangkok. 3 noites Amara Bangkok/4H
Ayuthaya. 1 noite Classic Kameo/4H
Lampang. 1 noite Lampang Riverlodge/3H
Chiang Rai. 1 noite Le Meridien/5H - The Riviere/5H
Chiang Mai. 2 noites Le Meridien/5H - Ratilanna/5H
Praia. 4 noites Segundo praia o hotel escolhido

Hotéis previstos ou de categoria similar.

Ofertas para Noivos
Todos os casais de noivos recebem:
Bangkok
• H. Amara: flores à chegada. Upgrade de quarto (sujeito à disponibilidade).
Phuket
• H. Renaissance: frutas e flores no quarto e cama King size.
Krabi
• H. Tupkaek Sunset: fruta e bebida à chegada. Cama King size com decoração especial
• H. Rayavadee: frutas e flores no quarto e uma garrafa de vinho espumante.
• H. Dusit Thani: decoração especial no quarto, cama King size e garrafa de vinho espumante.
Koh Samui
• H. Bandara (para estadia nímina de 5 noites): pequeno-almoço no quarto, um jantar (bebidas não 

incluídas), frutas e flores, bolo de casamento e uma garrafa de vinho espumante.
• H. Melati: flores e cesta de frutas no quarto. Para estadias mínimas de 4 noites receberão, ademais, uma 

garrafa de vinho espumante.
• H. Anantara Lawana: 1 garrafa de vinho espumante e decoração especial no quarto.
Obrigatório apresentar certificado oficial de casamento à chegada ao hotel.

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

https://www.catai.pt/viajes/tailandia-circuito-para-noivos.html/11600/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 para 
o hotel. Tarde livre para desfrutar 
desta cosmopolita cidade, repleta 
de animação e de mercados. 
Alojamento.

Dia 3 Bangkok
Pequeno-almoço. Visita da cidade: 
veremos o Templo Wat Trimit ou do 
Buda de Ouro, o Wat Pho ou templo 
do Buda Reclinado e o Palácio 
Real, símbolo da cidade e onde se 
encontra o Buda de Esmeralda, o 
mais venerado da Tailândia.

Dia 4 Bangkok
Pequeno-almoço. Dia livre para 
poder descobrir a cidade e todas 
as suas atrações, mercados, 
restaurantes e bares. Uma cidade 
que parece nunca dormir. 

Dia 5 Bangkok/Chiang Rai 
(Triângulo de Ouro)
Pequeno-almoço. Partida em 
voo a Chiang Rai. Chegada e 
partida para Chiang Saen para 
visitar um dos seus templos mais 
importantes. Prosseguimos com a 
visita do Triângulo de Ouro onde 
se encontram 3 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 um 
passeio pelo rio Mae-Kok numa 
lancha típica tailandesa.  Chegada 
à aldeia de uma tribo local, onde 
podemos visitar as suas ruas e 
casas. Prosseguimos para Chiang 
Mai, visitando em viagem o templo 
Wat Rongkhun, conhecido como 
o “templo branco”. Almoço em 
viagem. De tarde, chegada a Chiang 
Mai. Visita a Samkampaeng, o 
bairro de artesãos.

Dia 7 Chiang Mai
Meia pensão. Partida para visitar 
o acampamento de elefantes. 
Desfrutará de um espetáculo 
inesquecível. Continuamos com 
um passeio pela selva em elefante, 
45 min. de percurso (aprox.). 
Embarque numa balsa de bambu e 
navegação pelo rio. Visita de uma 
plantação de orquídeas. Almoço 
em restaurante. De tarde, visita do 
templo Doi Suthep onde se avista 
toda a povoação de Chiang Mai. 

Possibilidade de substituir este dia 
por uma visita ao Elephant Nature 
Park dia completo. Preço: 135 € p./
pessoa. Lugares limitados. Sujeito à 
disponibilidade. Guia em inglês.

Dia 8. Chiang Mai / Malé (Ilhas 
Maldivas)
Pequeno-almoço. Saída em voo 
com destino a Malé, via Bangkok. 
Noite a bordo.

Dia 9 Ilhas Maldivas
Chegada às Ilhas Maldivas. 
Transfere de hidroavião para Hotel. 
Almoço e jantar no hotel.

Dias 10 a 12 Ilhas Maldivas
Pensão completa. Dias livres 
para aproveitar a praia e praticar 
desportos náuticos.

Dia 13 Malé/Portugal
Pequeno-almoço (O quarto 
deve ser desocupado até ao meio 
dia). Saída em voo de regresso a 
Portugal pela rota escolhida. Noite 
a bordo. (Em algumas companhias 
aéreas o voo de regresso é durante 
o dia e chegará a Portugal no 
mesmo dia).

Dia 14 Portugal
Chegada.

Tailândia Romântica e Maldivas
TAILÂNDIA · MALDIVAS BANGKOK · CHIANG RAI · CHIANG MAI · MALDIVAS 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI · 6 ALMOÇOS E 4 JANTARES RCCUERZOS

DESDE

€3.450
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

14 DIAS

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. 6 almoços e 4 jantares 
(bebidas não incluídas).
Tailândia: Transfers com assistência 
em espanhol/ingles (segundo 
disponibilidade). Visitas e circuito 
exclusivos para clientes da Catai.
com guia em espanhol.
Maldivas: Pensão completa 
(bebidas não incluídas). Transfers 
regulares em hidroavião com 
assistência em inglês.
Seguro de viagem.

Importante saber
O preço desde é baseado em 
Turkish Airlines, classe P/U, para 
viajar de 1 maio a 30 de junho, 
em hotel Kuramathi Maldives/4★ 
(Taxas aéreas incluídas: TK: € 510).
As visitas e transfers podem ser 
partilhados com mais clientes da 
Catai coincidentes nas mesmas 
datas. 

Partidas
Segundas e terças (11 jan-19 out).
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa. 

Hotéis
Bangkok. 3 noites Amara/4★ 
Chiang Rai. 1 noite Le Meridien/5★ - The Riviere/5★

Chiang Mai. 2 noites Le Meridien/5★ - Ratilanna/5★

Maldivas. 4 noites Kuramathi Maldives/ 4★ (Beach Villa)

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. 
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Ofertas para Noivos
Todos os casais de noivos recebem:
• H. Amara: flores à chegada. Quarto superior (sujeito à 
disponibilidade).
• H. Kuramathi Maldives (mín. 4 noites): decoração floral na cama, 
uma garrafa de vinho e bombons.
Obrigatório apresentar certificado oficial de casamento à chegada ao hotel.

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C

AT
AI

  •
  V

EN
DA

 A
NT

EC
IPADA  •  RESERVANDO  •  COM 30 DIAS  •  DE ANTECEDÊNCIA   •

5%
DESCONTO 

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

https://www.catai.pt/viajes/tailandia-romantica-e-maldivas.html/13044/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 para o 
hotel. Tarde livre. Alojamento. 

Dia 3 Bangkok
Pequeno-almoço. Visita da cidade: 
veremos o Templo Wat Trimit ou 
do Buda de Ouro de 5,5 toneladas, 
o Wat Pho ou templo do Buda 
Reclinado e o Palácio Real, símbolo 
da cidade e onde se encontra 
o Buda de Esmeralda, o mais 
venerado da Tailândia.

Dia 4 Bangkok
Pequeno-almoço. Dia livre para 
poder descobrir a cidade 

 Dia 5 Bangkok/Kanchanaburi/ 
Ayuthaya
Pensão completa. Partida para 
Kanchanaburi, onde veremos 
o Museu de Guerra Jeath e o 

cemitério dos soldados. Percurso 
até à famosa Ponte sobre o rio Kwai, 
e passeio em comboio pela via da 
morte. Almoço em restaurante. 
Prosseguimos para Ayuthaya, onde 
veremos os principais templos, 
o Wat Yai Chaimongol e o Wat 
Mahatat. Jantar no hotel.

Dia 6 Ayuthaya/Phitsanuloke / 
Sukhothai/Lampang
Pensão completa. Partida para 
Phitsanuloke. Visita do templo 
Wat Mahabatha. Trajeto para 
Sukhothai, visita do templo com 
as ruínas arqueológicas. Almoço 
em restaurante. Percurso para 
Lampang. Jantar no hotel.

Dia 7 Lampang/Chiang Rai
Pensão completa. Partida para 
Chiang Rai, na viagem veremos 
o lago de Payao. Almoço em 
restaurante. Visita ao Triângulo de 
Ouro, onde avistamos os três países 
vizinhos: Tailândia, Laos e Myanmar. 
Jantar no hotel.

Dia 8 Chiang Rai/Chiang Mai
Pensão completa. Embarque 
numa lancha local pelo rio 
Mae-Kok para visitar uma aldeia 
local. Prosseguimos com a visita 
ao emblemático templo branco 
de Wat Rongkhun. Almoço em 
restaurante. Partida por estrada 
para Chiang Mai, com visita do 
templo Doi Suthep, na colina 
da montanha, o mais conhecido 
de Chiang Mai. Jantar típico 
Khantoke.

Dia 9 Chiang Mai
Pensão completa. Visita de um 
acampamento de elefantes, onde 
veremos um espetáculo de como 
trabalham e brincam estes incríveis 
animais. Daremos um passeio de 45 
min. (aprox.) em elefante pela selva. 
Almoço em restaurante. Tarde 
livre. Jantar no hotel.

Possibilidade de substituir este dia 
por uma visita ao Elephant Nature 
Park dia completo. Preço: 135 € p./
pessoa. Lugares limitados. Sujeito 
à disponibilidade. Guia em inglês. 

Dia 10 Chiang Mai / Malé (Ilhas 
Maldivas)
Pequeno-almoço. Saída em voo 
com destino a Malé, via Bangkok. 
Noite a bordo.

Dia 11 Ilhas Maldivas
Chegada às Ilhas Maldivas. 
Transfere de hidroavião para Hotel. 
Almoço e jantar no hotel.

Dias 12 a 14 Ilhas Maldivas
Pensão completa. Dias livres 

Dia 15 Malé / Portugal
Pequeno-almoço (O quarto 
deve ser desocupado até ao meio 
dia). Saída em voo de regresso a 
Portugal pela rota escolhida. Noite 
a bordo. (Em algumas companhias 
aéreas o voo de regresso é durante 
o dia e chegará a Portugal no 
mesmo dia).

Dia 16 Portugal
Chegada.

Tailândia e Maldivas: Circuito para Noivos 
TAILÂNDIA · MALDIVAS BANGKOK · AYUTHAYA · LAMPANG · CHIANG RAI · CHIANG MAI · MALDIVAS 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI · PENSÃO COMPLETA DURANTE O CIRCUITO · PREÇO ESTRELAI

DESDE

€3.545
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

16 DIAS

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. 9 almoços e 9 jantares 
(bebidas não incluídas).
Tailândia: Transfers com assistência 
em espanhol/ingles (segundo 
disponibilidade). Visitas e circuito 
exclusivos para clientes da Catai. 
com guia em espanhol.
Maldivas: Pensão completa 
(bebidas não incluídas). Transfers 
regulares em hidroavião com 
assistência em inglês.
Seguro de viagem.
 

Importante saber
O preço desde é baseado em 
Turkish Airlines, classe P/U, para 
viajar de 1 maio a 30 de junho, 
em hotel Kuramathi Maldives/4★  
(Taxas aéreas incluídas: TK: € 510).
As visitas e transfers podem ser 
partilhados com mais clientes da 
Catai coincidentes nas mesmas 
datas.

Partidas
Segundas e terças (11 jan1-9 out).
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa. 

Hotéis
Bangkok. 3 noites Amara/4★

Ayuthaya. 1 noite Classic Kameo/4★

Lampang. 1 noite Lampang Riverlodge/3★

Chiang Rai. 1 noite Le Meridien/5★ - The Riviere/5★

Chiang Mai. 2 noites Le Meridien/5★ - Ratilanna/5★

Maldivas.  4 noites Kuramathi Maldives/4★ (Beach Villa)

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. 
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Ofertas para Noivos
Todos os casais de noivos recebem:
• H. Amara: flores à chegada. Quarto superior (sujeito à 

disponibilidade).
• H. Kuramathi Maldives (mín. 4 noites): decoração floral na cama, 

uma garrafa de vinho e bombons.
Obrigatório apresentar certificado oficial de casamento à chegada ao hotel.

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

https://www.catai.pt/viajes/tailandia-e-maldivas-circuito-noivos.html/13490/travelpricer


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

Dia 2 Bali
Chegada à ilha de Bali. Transfer para 
o hotel e alojamento. 

Dia 3 Bali/Bedugul
Meia pensão. Saída para visitar o 
Templo Real de Mengwi e a floresta 
de macacos em Alas Kedaton. 
Prosseguimos para o Templo de 
Tanah Lot, um dos mais belos de 
Bali. Almoço num restaurante. 
Seguimos para a aldeia de Jatiluwih 
para ver os arrozais nas terraças e 
passeio pelos arrozais. Chegada a 
Bedugul.

Dia 4 Bedugul/Lovina
Meia pensão. Manhã livre para 
desfrutar das instalações do hotel, 
ioga, trekking, danças, etc. Almoço 
no hotel. Pela tarde saída por 
estrada para Lovina e em caminho 
visitaremos o templo de Ulun Danu 

em Bedugul, a catarata de Git Git e 
o templo budista.

Dia 5 Lovina/Singaraja/
Kintamani/Candidasa
Meia pensão. Saída bem cedo 
num jukung (embarcação local) 
para ver os golfinhos. Regresso ao 
hotel para o pequeno-almoço. Saída 
para Kintamani, onde se encontra 
o Vulcão Batur. Almoço. Seguimos 
para o Templo Besakih. Mais tarde, 
seguimos para Candidasa visitando 
pelo caminho Putung, Iseh e Selat.   

Dia 6 Candidasa/Ubud
Meia pensão. Visita de Tenganan e 
do palácio da justiça de Klungkung. 
Almoço e partida para Ubud.

Dia 7 Ubud
Meia pensão. Veremos as 
atividades diárias dos artistas locais 
em Celuk, Mas e Ubud. Almoço. 
Pela tarde, visita do Templo da 
Nascente Sagrada.

Dia 8 Ubud/Praia de Bali
Pensão completa. Partida para 
realizar rafting, descendo pelo rio 
Ayung (1h30 aprox.). Ao finalizar 
almoço no restaurante ao lado 
do rio no hotel Royal Pita Maha. 
Partida para o hotel situado na 
praia. Desfrutará de um jantar na 
praia de Jimbaran à base de peixe.

Dia 9 Praia de Bali
Pequeno-almoço. Dia livre.

Dia 10 Praia de Bali
Pequeno-almoço. Dispõe de 
um carro à sua disposição com 
motorista (sem guia) durante 8 
horas.

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

Dia 12 Portugal
Chegada.

Bali: Circuito para Noivos
INDONÉSIA  BEDUGUL · LOVINA · CANDIDASA · UBUD · PRAIA DE BALI  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI · 6 ALMOÇOS E 1 JANTAR · EXTENSÃO GILI TRAWANGAN 

DESDE

€2.092
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

12 DIAS

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. 6 almoços e 1 jantar em 
Jimbaran (bebidas não incluídas). 
Transfers e circuito exclusivos para 
clientes da Catai com guia em 
espanhol.
Extensão Gili Trawangan: 
Transfers com motorista (sem guia). 
Barco e cidomo (transporte local) 
em serviço local.
Seguro de viagem.

Importante saber
O preço desde é baseado em 
Turkish Airlines, classe V, para 
viajar de 1 janeiro a 31 de marzo, 
em Categoria B. (Taxas aéreas 
incluídas:  
TK: € 415).
As visitas e transfers podem ser 
partilhados com mais clientes da 
Catai coincidentes nas mesmas 
datas.
A excursão de rafting do dia 8, será 
feita com pessoal de idioma inglês 
da companhia de rafting (sem guia 
de idioma espanhol).
 

Partidas
Terças (12 jan-19 out).
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa.

Hotéis

Cat. B Cat. A
Praia de Bali. 
4 noites

Sadara Boutique/4★ Melia Bali/5★

Bedugul. 1 noite Saranam/4★ Saranam/4★

Lovina. 1 noite Aneka Lovina/3★  
Nugraha/3★

Puri Bagus Lovina/4★

Candidasa. 1 noite Rama Candidasa/3★ Alila Manggis/4★

Ubud. 2 noites Ubud Village 
Monkey F./3★

Kamandalu/4★ Sup

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. 
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Ofertas para Noivos
Todos os casais de noivos recebem:
• H. Meliá Bali (Mín. 4 noites): frutas, flores e presente de casamento 

no quarto. 1 massagem de 30min. de boas-vindas. Quarto 
disponível até às 16h do dia de partida.

• H. Aston Sunset: bolo de casamento e decoração especial.
Obrigatório apresentar certificado oficial de casamento à chegada ao hotel.

Extensão Gili Trawangan
Dia 10 Bali/Gili Trawangan
Pequeno-almoço. De manhã, 
bem cedo, partida para o porto de 
Padang Bay. Embarque em barco 
para Gili. Chegada e transfer 
em cidomo ao H. Aston Sunset 
Beach/4★ (Superior Room) 

Dias 11 e 12 Gili Trawangan
Pequeno-almoço. Dias livres. 

Dia 13 Gili Trawangan/Bali 
Pequeno-almoço. Transfer em 

cidomo para o porto. Partida 
em barco para Bali. Chegada a 
Padang Bay e transfer ao hotel.

Dia 14 Bali/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em 
voo de regresso a Portugal. Noite 
a bordo.

Dia 15 Portugal
Chegada.

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C

AT
AI

  •
  V

EN
DA

 A
NT

EC
IPADA  •  RESERVANDO  •  COM 30 DIAS  •  DE ANTECEDÊNCIA   •

5%
DESCONTO 

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

https://www.catai.pt/viajes/bali-circuito-para-noivos.html/11598/travelpricer


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 continuação por 
estrada a Ubud. Resto do dia livre. 
Alojamento.

Dia 3 Ubud
Meia pensão. Partida para Batuan 
para ver uma casa tradicional 
balinesa. Continuação para o 
Templo da Nascente Sagrada e os 
arrozais de Tengallalang. Visita 
do lago Batur. Almoço num 
restaurante. Pela tarde, visita do 
Templo de Kehen e Panglipuran.

Dia 4 Ubud
Pequeno-almoço. Dia livre onde 

poderá descansar neste lugar 
natural ou realizar alguma atividade 
opcional como rafting, passeio de 
elefante, etc.

Dia 5 Ubud/Gili Trawangan
Pequeno-almoço. Transfer ao porto 
e partida em barco rápido a Gili 
Trawangan. Chegada e transfer ao 
hotel em "cidomo". 

Dias 6 e 7 Gili Trawangan
Pequeno-almoço. Dias livres para 
desfrutar da ilha.

Dia 8 Gili Trawangan/Bali
Pequeno-almoço. Transfer em 
"cidomo" e partida em barco rápido 
a Bali. Transfer ao hotel.

Dias 9, 10 e 11 Bali
Pequeno-almoço. Dias livres nesta 

maravilhosa ilha, onde desfrutar 
da praia, seus templos e dos seus 
mercados locais.

Dia 12 Bali/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo 
de regresso a Portugal. Noite a 
bordo.

Dia 13 Portugal
Chegada.

Romance em Ubud, Gili e Bali 
INDONÉSIA   BALI · UBUD · GILI TRAWANGAN
1 ALMOÇO 

DESDE

€1.717
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

13 DIAS

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. 1 almoço (bebidas não 
incluídas). Transfer de entrada e 
visita exclusivo para clientes da 
Catai com guia local em espanhol. 
Restantes transfers somente com 
motorista (sem guia). Em Gili, 
transfers em barco local e cidomo 
(transporte local puxado por 
cavalos). Seguro de viagem.

Importante saber
O preço desde é baseado em 
Turkish Airlines, classe V, para 
viajar de 11 janeiro a 31 de 
marzo, em Categoria B. (Taxas 
aéreas incluídas:  TK: € 415).

Partidas
Segundas e terças (11 jan-19 out).
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa.

Hotéis
Cat. B Cat. A

Ubud. 3 noites Ubud Village Monkey 
Forest/3★ (Deluxe)

Alaya Ubud/4★ Sup 
(Deluxe)

Gili Trawangan. 
3 noites

Aston Sunset/4★ 
(Superior)

Villa Ombak/4★ (Superior 
Lumbung Terrace)

Bali. 4 noites Sadara/4★ (Classic) Melia Bali/5★ (Melia 
Guest)

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. 
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Ofertas para Noivos
Todos os casais de noivos recebem:
• H. Melia Bali (min. 4 noites): frutas, flores e presente de casamento no 

quarto. 1 massagem de 30 min. de boas-vindas. Quarto disponível até 
às 16.00 h no dia da partida.

• Aston Sunset: bolo de casamento e decoração especial.
• Alaya Ubud: flores e bolo de casamento no quarto.
• Villa Ombak: frutas e flores no quarto e um bolo de casamento.
Obrigatório apresentar certificado oficial de casamento à chegada ao hotel.

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C

AT
AI

  •
  V

EN
DA

 A
NT

EC
IPADA  •  RESERVANDO  •  COM 30 DIAS  •  DE ANTECEDÊNCIA   •

5%
DESCONTO 

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

https://www.catai.pt/viajes/romance-em-ubud-gili-e-bali.html/14833/travelpricer


Dia 1 Portugal/Hanói
Partida em voo com destino a 
Hanói, via uma cidade europeia. 
Noite a bordo.

Dia 2 Hanói
Chegada a Hanói. Tarde livre. 
Alojamento.

Dia 3 Hanói
Pequeno-almoço. Visita do exterior 
do Mausoléu de Ho Chi Minh, em 
madeira de teca, seguido pelo 
Pagode Tran Quoc. Seguimos 
visitando o museu de etnologia e 
Van Mien, “o Templo da Literatura”. 
Chegaremos ao pequeno Lago 
Hoan Kiem. 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 Hong Gai, 
aldeia na Baía de Halong, um dos 
mais belos lugares do Vietname. 
Embarcamos para realizar um 
cruzeiro de dia completo pela 
baía, numa paisagem de grande 
beleza. 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. Percorremos Hoian 
a pé, para ver as antigas casas e a 
famosa ponte japonesa de madeira. 
Terminamos 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 Tuc 
Duc, daremos um passeio em barco 
pelo rio dos Perfumes (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 com destino a Ho Chi Minh, 
antiga Saigão. Visita panorâmica da 
cidade: veremos Cho Lon (o bairro 
chinês), com o pagode Thien Hau 
e 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 para a província de Bentre 
no Delta do Mekong, um lugar 
famoso pela sua grande variedade 
de mariscos frescos e frutas, sendo 
considerada como “a terra do coco”. 
Visitamos a aldeia num “xe loi” 
(triciclo tradicional). Passeio em 
sampana pelo rio para desfrutar da 
vida local, veremos uma casa local 
e desfrutaremos de frutas. Almoço 
numa casa local. Seguimos pelo 
rio Mekong até uma fábrica de coco 
e um forno de tijolos. Regresso por 
estrada para Ho Chi Minh.

Dia 10 Ho Chi Minh/Praias do 
Vietname (Nha Trang, Con Dao, 
Phu Quoc)
Pequeno-almoço. Partida em voo 
para a praia escolhida. Transfer ao 
hotel.

Dia 11 a 13 Praias do Vietname 
(Nha Trang, Con Dao, Phu Quoc)
Pequeno-almoço. Dias livres 
para desfrutar da praia e do hotel 
escolhido.

Dia 14 Praias do Vietname/ 
Portugal 
Pequeno-almoço. Partida em voo 
de regresso a Portugal. Noite a 
bordo.

Dia 15 Portugal
Chegada.

Vietname Romântico e Praias 
VIETNAME HANÓI · BAÍA DE HALONG · HOIAN · HUÉ · HO CHI MINH · PRAIAS DO VIETNAME  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI · 4 ALMOÇOS E 2 JANTARES · 1 NOITE NA BAÍA DE HALONG 

DESDE

€2.281
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

15 DIAS

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. 4 almoços e 2 jantares 
(bebidas não incluídas). Transfers 
em inglês ou espanhol em 
Hanói/Ho Chi Minh (segundo 
disponibilidade). Visitas exclusivas 
para clientes da Catai com guia em 
espanhol (exceto a noite na Baía 
de Halong em barco, que se realiza 
sem guia a bordo). Nas praias, 
transfers regulares com assistência 
em inglês. Seguro de viagem.

Importante saber
O preço desde é baseado em 
Vietnam Airlines, classe T, para 
viajar de 1 maio a 30 de junho, 
em Categoria B, em hotel Sol 
Beach/4★ em Phu Quoc. (Taxas 
aéreas incluídas:
VN:  € 270).
As visitas e transfers podem ser 
partilhados com mais clientes da 
Catai coincidentes nas mesmas 
datas.

Partidas
Terças (12 jan-19 out). 
Notas de partida:
Vietnam Airlines: Lisboa/Porto (e
em voos diretos para a cidade 
europeia de conexão)

Hotéis
Cat. B Cat. A

Hanói. 2 noites La Casa/4★ Pan Pacific/5★
Meliá/5★

Halong. 1 noite Indochina Sails Indochina Sails
Hoian. 2 noites Hoian Little Beach/4★ Palm Garden/5★

Hué. 1 noite Eldora/4★ Pilgrimage/4★Sup.
Ho Chi Minh. 2 noites Grand/4★ Sofitel Plaza/5★  
Nha Trang. 4 noites Ana Mandara/5★ Ana Mandara/5★

Con Dao. 4 noites Six Senses/5★L Six Senses/5★L
Phu Quoc. 4 noites Sol Beach/4★ 

(Beach House) Sol Beach/4★

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. 
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Ofertas para Noivos
Todos os casais de noivos recebem:
• H. Melia: cesta de frutas e bolo de casamento.
• Indochina Sails: flores e chocolates.
• H. Eldora: quarto superior (sujeito à disponibilidade), bolo de 

casamento.
• H. Hoian Little Beach: quarto superior (sujeito à disponibilidade). 

Frutas e flores no quarto.
• H. Grand: flores no quarto.
• H. Pullman: flores no quarto.
• H. Sol Beach (mín. 4 noites): bolo de casamento e quarto superior 

(sujeito à disponibilidade).
• H. Six Senses (mín. 5 noites): meia pensão (bebidas não incluídas) 

durante toda a estadia.
• H. Ana Mandara: quarto superior (sujeito à disponibilidade) e uma 

garrafa de vinho espumante.
Obrigatório apresentar certificado oficial de casamento à chegada ao hotel.

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C

AT
AI

  •
  V

EN
DA

 A
NT

EC
IPADA  •  RESERVANDO  •  COM 30 DIAS  •  DE ANTECEDÊNCIA   •

5%
DESCONTO 

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

https://www.catai.pt/viajes/vietname-romantico-e-praia-de-nha-trang.html/11602/travelpricer


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

Dia 2 Hanói
Chegada a Hanói. 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 de 
Tran Quoc. Seguimos visitando o 
museu de etnologia e Van Mien, “o 
Templo da Literatura”. Chegaremos 
até ao pequeno Lago Hoan Kiem. 
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 Halong Gai, aldeia na 
baía de Halong, um dos mais belos 
lugares do Vietname. Embarcamos 
para realizar um cruzeiro de dia 
completo pela baía, numa paisagem 
de uma grande beleza.  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. Terminamos 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. Visita da cidade de 
Hué, veremos a antiga cidade 
imperial, o túmulo do imperador 
Tuc Duc, daremos um passeio em 
barco pelo rio dos Perfumes (Song 
Huong), para vistar 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 a cidade.  

Dia 9 Ho Chi Minh/Delta do 
Mekong/Ho Chi Minh
Meia pensão. Excursão de dia 
completo pela província de Bentre 
no Delta do Mekong, considerada 
como “a terra do coco”. Visita 
da aldeia em “xe loi” (triciclo 
tradicional). Passeio em sampana 
pelo rio para desfrutar da vida 
local, veremos uma casa local e 
desfrutaremos de frutas. Almoço 
numa casa local. Continuamos 
pelo rio Mekong até uma fábrica de 
coco e um forno de tijolos. Regresso 
pela estrada para Ho Chi Minh.

Dia 10 Ho Chi Minh/ Praia 
escolhida (Phuket, Koh Samui, 
Maldivas)
Pequeno-almoço. Partida em 
voo para a praia escolhida (via 
Bangkok). Transfer ao hotel.

Dia 11 a 13 Praia escolhida 
(Phuket, Koh Samui, Maldivas)
Pequeno-almoço. Dias livres.

Dia 14 Praia escolhida/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.

Lua de Mel no Vietname e Praias 
VIETNAME HANÓI · BAÍA DE HALONG · HOIAN · HUÉ · HO CHI MINH · PRAIAS DA TAILÂNDIA OU MALDIVAS  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI · 4 ALMOÇOS E 2 JANTARES · 1 NOITE NA BAÍA DE HALONG

DESDE

€2.621
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

15 DIAS

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. 4 almoços e 2 jantares 
(bebidas não incluídas). Transfers 
em inglês ou espanhol em 
Hanói/ Ho Chi Minh (sujeito a 
disponibilidade). Visitas exclusivas 
para clientes da Catai com guia em 
espanhol (exceto a noite na Baía 
de Halong em barco, que se realiza 
sem guia a bordo).
Phuket, transfers com assistência 
em espanhol/inglês exclusivos para 
clientes da Catai.
Koh Samui, transfers com 
assistência em inglês exclusivos 
para clientes da Catai.
Maldivas, transfers regulares em 
lancha rápida com assistência em 
inglês.
Seguro de viagem.

Importante saber
O preço desde é baseado em 
Turkish Airlines, classe P, para 
viajar de 1 maio a 30 de junho, 
em Categoria B, em hotel Phuket 
Marriott Merlin/5★ (Taxas aéreas 
incluídas: TK: € 450).
As visitas e transfers podem ser 
partilhados com mais clientes da 
Catai coincidentes nas mesmas 
datas.

Partidas
Terças (12 jan-19 out).
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa. 

Hotéis
Cat. B Cat. A

Hanói. 2 noites La Casa/4★ Pan Pacific-Meliá/5★

Halong. 1 noite Indochina Sails Indochina Sails
Hoian. 2 noites Hoian Little Beach/4★ Palm Garden/5★

Hué. 1 noite Eldora/4★ Pilgrimage/4★Sup.
Ho Chi Minh. 2 noites Grand/4★ Sofitel Plaza/5★

Phuket. 4 noites Phuket Marriot  
Merlin/5★ (Superior 
Lagoon Pool View )

Renaissance/5★

Koh Samui. 4 noites Bandara/4★ Melati/5★
Maldivas. 4 noites Velassaru/5★ Velassaru/5★

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. 
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Ofertas para Noivos
Todos os casais de noivos recebem:
• H. Melia: frutas e bodo de casamento.
• Indochina Sails: flores e chocolates.
• H. Eldora: quarto superior (sujeito à disponibilidade), bolo de 

casamento.
• H. Hoian Little Beach: quarto superior (sujeito à disponibilidade). 

Frutas e flores no quarto.
• H. Palm Garden: frutas e flores, bolo de casamento.
• H. Grand: flores no quarto.
• H. Renaissance: prato de fruta, decoração floral e cama king size.
• H. Bandara (mín. 5 noites): pequeno-almoço no quarto, um jantar 

(bebidas não incluídas), frutas e flores, bolo e uma garrafa de vinho 
espumante.

• H. Melati: flores e cesta de frutas no quarto. Para estadias mínimas de 
4 noites, uma garrafa de vinho espumante, e para 5 noites além disso 
um jantar (não inclui bebidas).

• H. Velassaru Maldives: garrafa de vinho espumante, uma seleção de 
3 tapas com 2 flutes de vinho no Chili Bar.

Obrigatório apresentar certificado oficial de casamento à chegada ao hotel.

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C

AT
AI

  •
  V

EN
DA

 A
NT

EC
IPADA  •  RESERVANDO  •  COM 30 DIAS  •  DE ANTECEDÊNCIA   •

5%
DESCONTO 

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

https://www.catai.pt/viajes/lua-de-mel-no-vietname-e-praias.html/12658/travelpricer


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

Dia 2 Hanói
Chegada a Hanói, 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 pelo Pagode Tran 
Quoc. Seguimos com a visita do 
museu de etnologia e Van Mien, 
“o Templo da Literatura ”. Chegada 
ao pequeno Lago Hoan Kiem. 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. Embarcamos para 
realizar um cruzeiro de dia completo 

pela baía, numa paisagem de 
grande beleza. Veremos juncos e 
sampanas atravessando as águas 
de cor esmeralda. Almoço e jantar 
a bordo.

Dia 5 Baía de Halong/Hanói/
Hoian
Meia pensão. Desembarque e 
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. 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 Tuc Duc, daremos um 
passeio em barco pelo rio dos 
Perfumes (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 
com destino a Ho Chi Minh. Visita 
panorâmica da cidade: veremos 
Cho Lon (o bairro chinês), com o 
pagode Thien Hau e o pagode Ngoc 
Hoang. Tempo livre para descobrir 
no centro da cidade. 

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. Visita da aldeia 
em “xe loi” (triciclo tradicional). 
Passeio em sampana pelo rio para 
desfrutar da vida local, veremos 
uma casa local e desfrutaremos de 
frutas. Almoço numa casa local. 

Seguimos pelo rio Mekong até 
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 com destino a Siem 
Reap. Transfer ao hotel.

Dia 11 Siem Reap (Angkor)
Meia pensão. Veremos o Bayon, 
a terraça dos elefantes, a terraça 
do Rei Leproso, Phimean Akhas 
e o Taprohm famoso pelas raízes 
entrelaçadas com as pedras. 
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 escolhida 
(Phuket, Koh Samui, Maldivas)
Pequeno-almoço. Partida em voo 
para a praia escolhida (via Bangkok, 
na opção Maldivas via Hong Kong). 
Transfer ao hotel.

Dias 14 a 16 Praia escolhida 
(Phuket, Koh Samui, Maldivas)
Pequeno-almoço. Dias livres 
para desfrutar da praia e do hotel 
escolhido.

Dias 17 Praia escolhida/ 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 esse mesmo dia).

Dia 18 Portugal
Chegada.

Romance no Vietname, Camboja e Praias 
VIETNAME · CAMBOJA HANÓI · BAÍA DE HALONG · HOIAN · HUÉ · HO CHI MINH · SIEM REAP · PRAIAS   
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI · 6 ALMOÇOS E 2 JANTARES · 1 NOITE NA BAÍA DE HALONG 

DESDE

€3.181
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

18 DIAS

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 inglês ou espanhol (segundo a 
disponibilidade). Visitas exclusivas 
para clientes da Catai com guias em 
espanhol (exceto a noite na Baía 
de Halong em barco, que se realiza 
sem guia a bordo).
Phuket, transfers exclusivos para 
clientes da Catai com assistência 
em espanhol/inglês.
Koh Samui, transfers exclusivos 
para clientes da Catai com 
assistência em inglês.
Maldivas, transfers regulares em 
lancha rápida com assistência em 
inglês. 
Seguro de viagem.

Importante saber
O preço desde é baseado em 
Turkish Airlines, classe P, para 
viajar de 1 maio a 30 de junho, 
em Categoria B, em hotel Phuket 
Marriott Merlin/5★. (Taxas aéreas 
incluídas: TK: € 450).
As visitas e transfers podem ser 
partilhados com mais clientes da 
Catai coincidentes nas mesmas 
datas.

Partidas
Terças (12 jan-19 out).
Notas de partida: 
Turkish Airlines: Lisboa.

Hotéis
Cat. B Cat. A

Hanói. 2 noites La Casa/4★ Pan Pacific-Meliá/5★

Halong. 1 noite Indochina Sails Indochina Sails
Hoian. 2 noites Hoian Little Beach/4★ Palm Garden/5★

Hué. 1 noite Eldora/4★ Pilgrimage/4★Sup.
Ho Chi Minh. 2 noites Grand/4★ Sofitel Plaza/5★

Siem Reap. 3 noites Lotus Blanc/4★ 
Tara  Angkor/4★

Borei Angkor/5★

Phuket. 4 noites Phuket Marriot 
Merlin/5★ (Superior 
Lagoon Pool View )

Renaissance/5★

Koh Samui. 4 noites Bandara/4★ Melati/5★

Maldivas. 4 noites Velassaru/5★ Velassaru/5★

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. 
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Ofertas para Noivos
Ver detalhes na página 15, Lua de Mel no Vietname e Praias. 

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C

AT
AI

  •
  V

EN
DA

 A
NT

EC
IPADA  •  RESERVANDO  •  COM 30 DIAS  •  DE ANTECEDÊNCIA   •

5%
DESCONTO 

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

https://www.catai.pt/viajes/romance-no-vietname-cambodja-e-praia.html/12660/travelpricer


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

Dia 2 Hanói
Chegada a Hanói, cidade que 
combina o toque de elegância que 
lhe conferem os seus edifícios da 
época francesa com as suas típicas 
ruelas da parte antiga. Pela tarde 
passeio em “triciclo” pelo antigo 
Hanói. Alojamento.

Dia 3 Hanói
Pequeno-almoço. Visita do 
Mausoléu de Ho Chi Minh, onde 
veremos a Casa de Ho Chi Minh, em 
madeira de teca e o Pagode Tran 
Quoc. Seguiremos com a visita a 
Van Mien, “o Templo da Literatura”, 
que foi a primeira universidade do 
país. Chegaremos até ao pequeno 
Lago Hoan Kiem.

Dia 4 Hanói/Baía de Halong       
Pensão completa. Partida por 
estrada atravessando terras 

banhadas de água com arrozais e 
uma paisagem realmente deliciosa, 
até chegar a Hong Gai, uma aldeia 
na Baía de Halong, e um dos 
lugares mais belos do Vietname. 
Embarcaremos para realizar um 
cruzeiro de dia completo pela 
baía. Veremos juncos e sampanas 
atravessando as águas de cor 
esmeralda. Almoço e jantar a 
bordo.

Dia 5 Baía de Halong/Hanói/Siem 
Reap
Pequeno-almoço. Regresso por 
estrada para Hanói e partida em voo 
para Siem Reap, porta de entrada 
aos incríveis templos de Angkor no 
Camboja, uma autêntica floresta de 
pedra escondida na selva.

Dia 6 Siem Reap (Angkor)
Meia pensão. Visitaremos o Bayon, 
à volta do templo encontra-se o 
terraço dos Elefantes de 300 m de 
comprimento. Também veremos o 
terraço do Rei Leproso, o Baphuon 
e o Palácio Real do séc. X que só 

conserva o pequeno templo de 
Phimeanakas e o Ta Prohm. Almoço 
num restaurante. Pela tarde, 
visita de Angkor Wat “templo da 
capital”, dedicado a Vishnu. Pelas 
suas dimensões é conhecido como 
“templo-montanha”. 

Dia 7 Siem Reap (Angkor)
Meia pensão. A 30 km de Angkor, 
visitaremos o Banteay Srei “cidadela 
das mulheres” de pedra de arenito 
rosa, uma autêntica maravilha em 
pedra; também visitaremos Banteay 
Samre. Almoço no hotel. Pela 
tarde visita do Lago Tole Sap.

Dia 8 Siem Reap/Bangkok
Pequeno-almoço. Partida em voo 
para Bangkok, conhecida como “a 
cidade dos anjos”. Tarde livre.

Dia 9 Bangkok
Pequeno-almoço. Visita da cidade, 
veremos o Templo Wat Trimit ou 
do Buda de Ouro, o Wat Pho ou 
templo do Buda Reclinado, com 
uma imagem de Buda de 46 m de 

largura e o Palácio Real, símbolo da 
cidade e onde se encontra o Buda 
de Esmeralda, o mais venerado de 
toda a Tailândia.

Dia 10 Bangkok
Pequeno-almoço. Dia livre.

Dia 11 Bangkok/Praia escolhida 
(Phuket, Koh Samui, Bali)
Pequeno-almoço. Partida em voo 
com destino à praia escolhida. 
Transfer ao hotel.

Dias 12 e 13 Praia escolhida 
(Phuket, Koh Samui, Bali)
Pequeno-almoço. Dias livres 
para desfrutar da praia e do hotel 
escolhido.

Dia 14 Praia de Tailândia/
Bangkok/Portugal
Pequeno almoço. Partida em voo 
de regresso a Portugal. Noite a 
bordo.

Dia 15 Portugal
Chegada.

Sonhos da Ásia
VIETNAME · CAMBOJA · TAILÂNDIA · INDONÉSIA HANÓI · BAÍA DE HALONG · SIEM REAP · BANGKOK · PRAIAS DA TAILÂNDIA OU BALI  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI · 3 ALMOÇOS E 1 JANTAR · 1 NOITE NA BAÍA DE HALONG 

DESDE

€3.008
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

15 DIAS

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. 3 almoços e 1 jantar 
(bebidas não incluídas). Transfers 
e visitas exclusivas para clientes 
da Catai com guias em espanhol, 
exceto no cruzeiro na Baía de 
Halong e Koh Samui que será com 
assistência em inglês. Seguro de 
viagem.

Importante saber
O preço desde é baseado em 
Turkish Airlines, classe P, para 
viajar de 1 maio a 30 de junho, 
em Categoria B, em hotel Phuket 
Marriott Merlin/5★. (Taxas aéreas 
incluídas: TK: € 500).
As visitas e transfers podem ser 
partilhados com mais clientes da 
Catai coincidentes nas mesmas 
datas.

Partidas
Segundas e terças (11 jan-19 out).
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa.

Hotéis
Cat. B Cat. A

Hanói. 2 noites La Casa/4★ Pan Pacific/5★
Baía Halong. 1 noite Indochina Sails Indochina Sails
Siem Reap. 3 noites Lotus Blanc/4★ Sokha Angkor/5★
Bangkok. 3 noites Mandarin Bangkok/4★ Pullman G/5★
Phuket. 3 noites Phuket Marriot Merlin/5★ 

(Superior Lagoon Pool 
View )

Renaissance/5★

Koh Samui. 3 noites Bandara/4★ Anantara Lawana/5★
Bali. 3 noites Ayodya/5★ Nusa Dua/5★

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. 
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Ofertas para Noivos
Todos os casais de noivos recebem:
• H. Bandara (mín. 5 noites): frutas, flores, um bolo, uma garrafa de 

vinho espumante e um jantar (bebidas não incluídas).
• H. Pullman G: bolo no quarto, decoração floral e cama king size.
• H. Anantara Lawana: uma garrafa de vinho espumante e decoração 

do quarto.
• H. Nusa Dua (mín. 5 noites): massagem de uma hora e um pequeno-

almoço com champanhe, frutas, flores e 2 copos de vinho espumante.
Obrigatório apresentar certificado oficial de casamento à chegada ao hotel.

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C

AT
AI

  •
  V

EN
DA

 A
NT

EC
IPADA  •  RESERVANDO  •  COM 30 DIAS  •  DE ANTECEDÊNCIA   •

5%
DESCONTO 

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

https://www.catai.pt/viajes/sonhos-da-asia.html/12659/travelpricer


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

Dia 2 Yangon
Chegada e 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. Conheceremos os Templos 
e pagodes mais importantes, 
o pagode de Shwezigon, o 
Templo de Ananda e o Templo de 
Thatbyuinnyu, o mais alto da zona. 
Paragem numa fábrica de lacado. 
Almoço num restaurante. Pela 
tarde subimos a uma charrete 
que nos levará entre as ruínas dos 
templos até chegar a um onde 
subiremos ao topo.

Dia 4 Bagan
Meia pensão. Visita do colorido 
mercado de Nyaung Oo, onde 
sentiremos a vida local dos 
habitantes. Veremos o Templo 
de Dhamayangyi e visita de uma 
autêntica aldeia birmanesa. 
Almoço num restaurante. Para 
terminar apanharemos uma 
pequena embarcação que nos 
levará num pequeno passeio pelo 
Rio Ayeyarwaddy.

Dia 5 Bagan/Mandalay
Meia pensão. Partida em voo 
para Mandalay, última capital da 
Birmânia. Breve paragem num 
mercado local. Visita da Ponte de 
Teka de U-Bein, com mais de 200 
anos. Seguimos para o Mosteiro 
de Mahagandayon, onde veremos 
mais de 1.000 monges. Almoço 
num restaurante. Pela tarde 
veremos o mosteiro de madeira de 
Shwenadaw e o Pagode de 

Kuthodaw, terminamos desfrutando 
das espetaculares vistas do pôr-do-
sol nas colinas de Mandalay. 

Dia 6 Mandalay/Heho/Lago Inle
Meia pensão. Partida em voo 
para Heho. Seguimos por estrada 
para Nyaungshwe na margem do 
lago. Continuamos em barco até 
chegar ao hotel. Almoço num 
restaurante. Visitaremos a aldeia 
flutuante, o mosteiro dos gatos e o 
pagode Phaung Daw Oo. 

Dia 7 Lago Inle
Meia pensão. Saída em barco para 
visitar um dos mercados locais. 
Seguimos para Indein. Nas suas 
casas é fabricado o pão típico do 
estado de Shan. Continuamos para 
conhecer o complexo de pagodes e 
estupas no topo de uma pequena 
colina. Almoço num restaurante. 

Dia 8 Lago Inle/Heho/Yangon
Meia pensão. Saída por estrada 
para Heho e partida em voo para 
Yangon. Almoço num restaurante. 

Seguimos com visita da imponente 
figura reclinada de Buda com mais 
de 70 metros de comprimento 
situada no Pagode de Chauk Htat 
Gyi e o Pagode de Shewdagon.

Dia 9 Yangon/Praia escolhida 
(Phuket, Koh Samui, Maldivas)
Pequeno-almoço. Partida em voo 
para a praia escolhida, via Bangkok. 
Transfer ao hotel.

Dias 10 a 12 Praia escolhida 
(Phuket, Koh Samui, Maldivas)
Pequeno-almoço. Dias livres. 
O regime nas Maldivas será em 
pensão completa (bebidas não 
incluídas).

Dia 13 Praia escolhida/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo 
de regresso a Portugal. Noite a 
bordo.

Dia 14 Portugal
Chegada.

Lua de Mel em Myanmar e Praias 
MYANMAR YANGON · BAGAN · MANDALAY · LAGO INLE · PRAIAS DA TAILÂNDIA OU MALDIVAS   
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI · 6 ALMOÇOS · OPÇÃO PHUKET, KOH SAMUI OU MALDIVAS 

DESDE

€2.812
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

14 DIAS

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. 6 almoços (bebidas não 
incluídas).
Myanmar: transfer com motorista 
(sem guia). Visitas e circuito 
exclusivo para clientes da Catai com 
guias locais em espanhol.
Phuket: transfers exclusivos para 
clientes da Catai com assistência 
em espanhol/inglês.
Koh Samui: transfers exclusivos 
para clientes da Catai com 
assistência em inglês.
Maldivas: pensão completa 
(bebidas não incluídas). Transfer 
regulares em hidroavião com 
assistência em inglês.
Seguro de viagem.

Importante saber
O preço desde é baseado em 
Turkish Airlines, classe V, para 
viajar de 1 maio a 30 de junho, 
em Categoria B, em hotel Phuket 
Marriott Merlin/5★. (Taxas aéreas 
incluídas: TK: € 475).
As visitas e transfers podem ser 
partilhados com mais clientes da 
Catai coincidentes nas mesmas 
datas.

Partidas
Terças (12 jan-19 out).
Notas de partida: 
Turkish Airlines: Lisboa.

Hotéis
Cat. B Cat. A

Yangon. 2 noites Mawtin/3★ Best Western/4★ 
Bagan. 2 noites Bagan Star/3★ Myanmar Treasure/4★
Mandalay. 
1 noite

Amazing Mandalay/3★ Eastern Palace/4★

Lago Inle. 
2 noites

Amazing 
Nyaungshwe/3★   

Amazing Inlay/3★S

Phuket. 4 noites Phuket Marriot Merlin/5★ 
(Sup. Lagoon Pool View )

Renaissance/5★

Koh Samui. 
4 noites

Bandara/4★ Melati/5★

Maldivas. 
4 noites

Kuramathi Maldives/4★  
(Beach Villa)

Kuramathi Maldives/4★ 
(Beach Villa)

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. 
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Ofertas para Noivos
Todos os casais de noivos recebem:
• H. Phuket Marriott Merlin: (min. 5 noites): frutas e flores no 

quarto, categoria superior de quarto (sujeto à disponibilidade).
• Renaissance: frutas e flores no quarto.
• H. Melati (min. 4 noites): frutas e flores no quarto e uma garrafa de 

vinho espumante.
• H. Kuramathi Maldives (mín. 4 noites): decoração floral na cama, 

uma garrafa de vinho e bombons.
Obrigatório apresentar certificado oficial de casamento à chegada ao hotel.

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C

AT
AI

  •
  V

EN
DA

 A
NT

EC
IPADA  •  RESERVANDO  •  COM 30 DIAS  •  DE ANTECEDÊNCIA   •

5%
DESCONTO 

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

https://www.catai.pt/viajes/lua-de-mel-em-myanmar-e-praias.html/13502/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 de Meiji. 
Continuamos a visita no distrito 
de Asakusa para visitar o Templo 
de Asakusa Kannon. Passearemos 
pela zona comercial de Nakamise, 
repleta de ruelas da época Edo. 
Terminaremos a visita na Praça do 
Palácio Imperial e no distrito de 
Ginza. Regresso ao hotel por conta 
dos clientes. Tarde livre.

Dia 4 Tóquio/Hakone/Tóquio
Pequeno-almoço. Saída para 
Hakone onde daremos um passeio 
em barco pelo Lago Ashi, visitando 
o Vale de Owakudani. Almoço.

Visita do museu ao ar livre de 
Hakone situado entre as montanhas 
de Hakone. Regresso a Tóquio.

Dia 5 Tóquio/Quioto/Nara/Quioto
Pequeno-almoço. Partida em 
comboio Bala com destino a Quioto. 
Visitamos o Santuário de Fushimi 
Inari com os seus milhares de 
Toriis. Partimos para Nara onde se 
respira o ambiente da antiga cultura 
japonesa. Visitamos o Templo de 
Todaiji e o Parque dos Cervos. 
Regresso a Quioto. 

Dia 6 Quioto
Pequeno-almoço. Visita de dia 
completo da cidade: o templo de 
Tenryo-ji com o seu belo 
 jardim japonês e o bonito bosque 
de bambu em Arashiyama. 
Almoço. Visitamos o templo de 
Kinkakuji mais conhecido como 
“Pavilhão Dourado” e o templo de 
Sanjusagendo com as suas mais de 
1.000 estátuas da deusa Kannon. 

Terminamos dando um passeio pelo 
antigo bairro de Gion.

Dia 7 Quioto
Pequeno-almoço. Dia livre. 
Opcionalmente poderão realizar 
a visita de Hiroshima e a Ilha de 
Miyajima de dia completo.

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

Lua de Mel no Japão
JAPÃO TÓQUIO · HAKONE · NARA · QUIOTO 
CIRCUITO REGULAR · 2 ALMOÇOS · EXTENSÃO BALI OU PHUKET · PREÇO ESTRELA

DESDE

€2.763
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

8 DIAS

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. 2 almoços (bebidas não 
incluídas). Transfer e visitas em 
circuito regular com guias locais 
em espanhol. Visitas em transporte 
público. Transfer desde o aeroporto 
em autocarro/comboio regular com 
assistência em espanhol (só no 
aeroporto) e transfer de saída sem 
assistência. Seguro de viagem.

Importante saber
O preço desde é baseado na 
Lufthansa, classe K, para viajar 
de 27 de maio a 8 de julho (Taxas 
aéreas incluídas: LH: € 482).  
No Japão os quartos com cama de 
casal não estão garantidos. Não há 
transfers regulares para voos de 
chegada e saída das 20:30 às 08:00 
da manhã. Consultar suplemento. 
Só é permitida 1 bagagem (máximo 
23 Kg) por pessoa. Cada bagagem 
adicional será cobrada em destino 
(aprox. 1.000 jpy por bagagem ou 
bagagem de mão). Alguma visita 
poderá ser alterada por causas 
metereológicas, trânsito intenso ou 
emissões altas de enxofre no vale 
de Owakudani, que neste caso são 
substituídas por outras, já que não 
há devoluções.

Partidas
Março: 8, 15, 22, 25, 29
Abril: 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22
Maio: 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
Junho: 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28
Julho: 1, 5, 8, 12
Agosto: 16, 19, 23, 26, 30
Setembro: 2, 6, 9, 13, 20, 23, 27, 30
Outubro: 4, 11, 14, 18, 21, 25, 28.  
Notas de partida:
Lufthansa: Lisboa/Porto.

Hotéis
Tóquio. 3 noites New Otani (Garden Tower)/4★

Quioto. 3 noites Kyoto Tokyu/4★

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. 
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Extensão  Phuket  
Desde € 1.322 (Taxas e combustível incluídos).
4 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço. Transfers com 
assistência em inglês.  H. Le Meridien/5★ Quarto Deluxe. 
O preço desde é baseado em Lufthansa, classe K/L, para viajar de 
11 maio a 20 outubro (Taxas aéreas incluídas: LH: € 522).

Extensão  Bali  
Desde € 1.285 (Taxas e combustível incluídos).
4 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço. Visita de Batuan 
e arrozais de Tegallalan com lago Batur. Almoço .Visita do Templo de 
Kehen e aldeia Penglipuram.  H. Meliá Bali/5★ Quarto Premium. O 
preço desde é baseado em, clase K/L, para viajar de 11 janeiro a 30 
junho (Taxas aéreas incluídas: LH: € 522).

Ofertas para Noivos
Todos os casais de noivos recebem:
• H. Le Meridien: Frutas e flores no quarto à chegada e presente de 
casamento.
• H. Melia Bali:  (mín. 4 noites): cesta de frutas no quarto à chegada, 
presente de casamento e desconto de 25% para Spa.
Obrigatório apresentar certificado oficial de casamento à chegada ao hotel.

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

https://www.catai.pt/viajes/lua-de-mel-no-japao.html/11607/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 de Meiji. 
Continuamos com a visita no 
distrito de Asakusa para visitar 
o Templo de Asakusa Kannon. 
Passearemos pela zona comercial 
de Nakamise, cheia de ruelas da 
época Edo. Terminaremos a visita 
na Praça do Palácio Imperial e no 
distrito de Ginza. Regresso ao hotel 
por conta dos clientes. Tarde livre.

Dia 4 Tóquio/Hakone/Tóquio
Meia pensão. Saída para Hakone 
onde daremos um pequeno 
passeio em barco pelo Lago Ashi 

e visitamos o Vale de Owakudani. 
Almoço. Visita do museu ao ar livre 
de Hakone numa superfície com 
mais de 70.000m2 onde se expõe 
ao ar livre um total de 120 obras 
mestras de escultura moderna e 
contemporânea. Regresso a Tóquio. 

Dia 5 Tóquio/Quioto/Nara/Quioto
Pequeno-almoço. Partida em 
Trem Bala com destino a Quioto. 
Visitaremos o santuário de 
Fushiminari com os seus milhares 
de Toriis. Saímos para Nara onde 
se respira a atmosfera da antiga 
cultura japonesa. Visitamos o 
Templo de Todaiji, e o Parque dos  
Cervos. Regresso a Quioto.

Dia 6 Quioto
Pequeno-almoço. Visita de dia 
completo da cidade: o templo de 
Tenryo-ji, com o seu belo jardim 
japonês, o bonito bosque de bambu 
em Arashiyama. Almoço. Visita do 

templo de Kinkakuji mais conhecido 
como “Pavilhão Dourado” e o 
templo de Sanjusagendo com as 
suas mais de 1.000 estátuas da 
deusa Kannon. Terminamos dando 
um passeio pelo bairro antigo de 
Gion. 

Dia 7 Quioto
Pequeno-almoço. Dia livre 
nesta encantadora cidade. 
Opcionalmente poderá realizar 
a visita a Hiroshima e à ilha de 
Miyajima de dia completo.

Dia 8 Quioto/Osaka/Malé (Ilhas 
Maldivas)
Partida em voo à última hora da 
noite para Malé. Noite a bordo.

Dia 9 Ilhas Maldivas
Chegada. Transfer em hidroavião 
para o hotel. Jantar.

Dias 10 a 12 Ilhas Maldivas
Pensão completa. Dias livres.

Dia 13 Malé/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo 
de regresso a Portugal. Noite a 
bordo.

Dia 14 Portugal
Chegada.

Lua de Mel no Japão e Maldivas
JAPÃO  · MALDIVAS TÓQUIO · HAKONE · NARA · QUIOTO · MALDIVAS    
CIRCUITO REGULAR · 2 ALMOÇOS NO JAPÃO · PENSÃO COMPLETA NAS MALDIVAS · PREÇO ESTRELA

DESDE

€4.730
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

14  DIAS

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (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. Transfer desde o aeroporto 
em autocarro/comboio regular com 
assistência em espanhol (só no 
aeroporto) e transfers de saída sem 
assistência. 
Maldivas. Pensão completa. 
(bebidas não incluídas). Transfers 
regulares em hidroavião com 
assistência em inglês.
Seguro de viagem.

Importante saber
O preço desde é baseado na 
Emirates, classe Q/L, para viajar 
de 26 de maio a 8 de julho (Taxas 
aéreas incluídas:  EK: € 220).  
No Japão os quartos com cama de 
casal não estão garantidos. 
Não há transfers regulares para 
voos de chegada e saída das 20:30 
às 08:00 da manhã. Consultar 
suplemento. Só é permitida 1 
bagagem (máximo 23 Kg) por 
pessoa. Cada bagagem adicional 
será cobrada em destino (aprox. 
1.000 jpy por bagagem ou 
bagagem de mão). Alguma visita 
poderá ser alterada por causas 
metereológicas, trânsito intenso ou 
emissões altas de enxofre no vale 
de Owakudani, que neste caso são 
substituídas por outras, já que não 
há devoluções.

Nas Maldivas, os clientes podem 
escolher um tipo diferente de 
quarto, alterar o regime alimentar 
ou escolher outro hotel. Consulte.

Partidas
Março: 8, 15, 22, 25, 29
Abril: 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22
Maio: 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 
Junho: 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28
Julho: 1, 5, 8, 12
Agosto: 16, 19, 23, 26, 30
Setembro: 2, 6, 9, 13, 20, 23, 27, 30
Outubro: 4, 11, 14, 18, 21, 25, 28.  
Notas de partida:
Emirates Airways: Lisboa/Porto.

Hotéis
Tóquio. 3 noites New Otani (Garden Tower)/4★

Quioto. 3 noites Kyoto Tokyu/4★  
Maldivas. 4 noites Kuramathi Maldives/4★ (Beach Villa)

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. 
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Ofertas para Noivos
Todos os casais de noivos recebem:
• H. Kuramathi Maldives (mín. 4 noites): decoração floral na cama, 

uma garrafa de vinho e bombons.
Obrigatório apresentar certificado oficial de casamento à chegada ao hotel.

Opção Tudo Incluído Básico no Hotel Kuramathi Maldives  
Inclui:
• Refrescos, licores e mais de 50 coquetéis.
• Vinho da casa, água mineral e cerveja da casa em todos os 

restaurantes e bares nos restaurantes atribuídos para almoçar ou 
jantar.

• Chá e aperitivos locais das 15h00 às 17h00 horas diariamente na 
cafetaria ou bar.

• 1 visita a uma aldeia piscatória com 1 passeio em barco ao entardecer.

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

https://www.catai.pt/viajes/lua-de-mel-no-japao-com-maldivas.html/12661/travelpricer


Dia1 Portugal/Hong Kong
Partida em voo com destino a Hong 
Kong, pela rota escolhida. Noite a 
bordo.

Dia 2 Hong Kong
Chegada e transporte para o 
Hotel. Hong Kong antigo território 
inglês, importante entrada 
para a China e porto comercial. 
Apresenta o ambiente da antiga 
colónia inglesa, em junção com os 
costumes e as tradições da china e 
o cosmopolitismo de uma cidade 
moderna repleta de arranha céus. 
Tempo livre. Recomendamos 
que aproveite para visitar a 
zona financeira e empresarial. 
Alojamento.

Dia 3  Hong Kong
Pequeno-almoço. Pela manhã, 
visita panorâmica da cidade, onde 
passamos pela Baía Repulse, 
Aberdeen, antigo porto de 
pescadores e onde podemos ver os 

inúmeros restaurantes flutuantes. 
Subida ao Pico Victoria, onde 
teremos uma fabulosa vista da 
cidade e da baía. 

Dias 4 e 5  Hong Kong
Pequeno-almoço.  Dias livres. 
Recomendamos uma excursão 
opcional de dia inteiro a Macau 
para visitar o centro histórico, que 
resulta da coexistência de duas 
culturas, a oriental e a portuguesa. 
Passamos pela Praça do Senado, 
centro urbano de Macau e um dos 
locais mais populares. A praça está 
rodeada de edifícios neoclássicos, 
pintados em tons de pastel. As 
ruínas de São Paulo, que é a união 
da fachada da antiga igreja de 
Madredeus, construída em 1602 
e os restos do Colégio de São 
Paulo. Ambos foram construções 
jesuítas e símbolo da cidade. O 
templo de A-Ma, é o mais famoso 
da cidade e que deu origem ao 

nome da cidade actual. Almoço. 
De tarde, visita às antigas muralhas 
da cidade, construídas em 1569, 
pelos portugueses, e que foram 
declaradas como Património da 
Humanidade. Terminamos a visita 
na zona dos casinos,

Dia 6 Hong Kong/Bali 
Partida em voo pela  hacia Bali. 
Chegada a Bali e transfer ao hotel. 
Tarde livre.

Dia 7 Bali
Meia pensão. Partida até à 
aldeia de Batuan para ver uma 
casa tradicional e os arrozais de 
Tengallalan. Visita do lago Batur. 
Almoço num restaurante. Pela 
tarde visita do Templo de Kehen e 
Panglipuran.

Dias 8 a 9 Bali
Pequeno-almoço. Dias livres nesta 
maravilhosa ilha, onde poderá 
desfrutar das praias, dos templos, 

dos mercados locais ou realizar uma 
aula de cozinha ou uma massagem 
relaxante..

Dia 10 Bali/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo 
de regresso a Portugal. Noite a 
bordo.

Dia 11 Portugal
Chegada.

Romance em Hong Kong e Bali 
HONG KONG · INDONÉSIA  HONG KONG · BALI  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI · ALMOÇO

DESDE

€2.535
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

11 DIAS

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço
Hong Kong.  Transfers e visita 
en ingles/Portugues segun 
disponibilidad 
Bali. Transfers e visita com guia 
em espanhol/inglês exclusivo para 
clientes da Catai. Visita de dia 
completo com almoço (bebidas não 
incluídas).
Seguro de viagem.

Importante saber
O preço desde é baseado em 
Turkish Airlines, classe V, para 
viajar de 3 de maio a 21 de junho 
(Taxas aéreas incluídas:  
TK: € 464).
As visitas e transfers podem ser 
partilhados com mais clientes da 
Catai coincidentes nas mesmas 
datas.
Em Bali os clientes podem escolher 
outro tipo de quarto e regime 
alimentar, assim como reservar 
outro hotel caso o desejem. 
Consultar. 

Partidas
Segundas (22 fev-25 out).
Notas de partida: 
Turkish Airlines: Lisboa/Porto.

Hotéis
Hong Kong. 4 noites. Harbour  Grand Kowloon/5★

Bali. 4 noites. Meliá Bali /5★ (Premium)

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. 
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Ofertas para Noivos
Todos os casais de noivos recebem:
• H. Melia Bali: (mín. 4 noites): cesta de frutas no quarto à chegada,
presente de casamento e desconto de 25% para Spa.
Obrigatório apresentar certificado oficial de casamento à chegada ao hotel.

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C

AT
AI

  •
  V

EN
DA

 A
NT

EC
IPADA  •  RESERVANDO  •  COM 30 DIAS  •  DE ANTECEDÊNCIA   •

5%
DESCONTO 

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

https://www.catai.pt/viajes/romance-hong-kong-bali.html/15051/travelpricer


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

Dia 2 Pequim
Chegada. Transfer ao hotel e 
alojamento.

Dia 3 Pequim
Pensão completa. Visita da Praça 
de Tian An Men, o coração da 
cidade. Mais tarde visitaremos 
a Cidade Proibida, um conjunto 
arquitetónico com palácios e 
pavilhões onde predomina a 
cor vermelha. Almoço. Visita do 
Palácio de Verão e dos seus jardins 
imperiais. Um dos seus atrativos 
reside na Colina da Longevidade e o 
Lago Kunming. De regresso ao hotel 
faremos uma paragem numa casa 
de chá. Jantar de pato à Pequim.

Dia 4 Pequim/ Grande Muralha/
Pequim
Meia pensão.  Pela manhã saída 

para a Grande Muralha, onde 
daremos um passeio por esta 
grande obra de engenharia. 
Almoço. De regresso ao hotel 
faremos uma paragem em Sanlitun, 
a zona mais moderna de Pequim, 
cheia de restaurantes, bares, pub e 
lojas de moda.

Dia 5 Pequim/Xiam
Meia pensão. Pela manhã, visita 
do Templo do Céu, obra-prima de 
Grande Beleza. Almoço. Partida em 
comboio de alta velocidade com 
destino Xiam (aprox 5 horas), 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 de 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 lagos 
decorados com pedras exóticas 
e o templo do Buda de Jade. 
Terminamos com um passeio pelo 
calçadão.

Dia 8 Xangai
Pequeno-almoço. Dia livre. 
Recomendamos passear pela zona 
de Pudong  com os seus arranha-
céus mais altos do mundo.

Dia 9 Xangai/Portugal
Partida em voo de regresso a 
Portugal. Chegada.

Lua de Mel na China com Bali ou Phuket 
CHINA · INDONÉSIA  · TAILÂNDIA PEQUIM · XIAM · XANGAI · BALI OU PHUKET 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI · 5 ALMOÇOS E 1 JANTAR · PREÇO ESTRELAIRCCUERZOS

DESDE

€1.920
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

9 DIAS

Nossos serviços
Voo linha regular classe 
económica (reservas em classes 
especiais) Alojamento e pequeno-
almoço.5 almoços e 1 jantar de pato 
à Pequim (bebidas não incluídas). 
Transfers e visitas com guias locais 
em espanhol, exclusivo para 
clientes da Catai. Seguro de viagem.

Importante saber
O preço desde é baseado na 
Lufthansa, classe L, para viajar 
de 22 de fevereiro a 30 de junho, 
em categoria B. (Taxas aéreas 
incluídas: LH: € 478).  
As visitas e transfers podem ser 
partilhados com outros clientes da 
Catai que viajem nas mesmas datas. 
Nas extensões, o cliente pode 
escolher outro tipo de quarto e 
regime alimentar, bem como mudar 
de hotel se desejar. Consulte-nos. 

Partidas
Segundas (22 fev-25 out).
Notas de partida: 
Lufthansa: Lisboa/Porto.
Turkish  Airlines:  Lisboa /Porto 

Hotéis
Cat. B Cat.A

Pequim. 3 noites Penta/4★ H Bei Zhaolong 
Hotel/5★

Xiam. 2 noites Tianyu Gloria 
Grand/4★

Gran Melia Xian/5★

Xangai. 2 noites Ambassador/4★ 
Baolon/4★ 

Amara Signature/5★

Bali. 4 noites Melia Bali/5★ 
(Premium )

Melia Bali/5★
(Premium )

Phuket. 4 noites Le Meridien/5★ 
(Deluxe)

Le Meridien/5★
(Deluxe)

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. 

20

Ofertas para Noivos
Todos os casais de noivos recebem:
• H. Meliá Bali (mín. 4 noites): cesta de frutas e decoração floral no 

quarto, presente para os noivos. Desconto de 25% no SPA.
• H. Le Meridien (mín. 4 noites): cesta de frutas de boas-vindas, 

presente para os noivos. 
Obrigatório apresentar certificado oficial de casamento à chegada ao hotel.

Extensão Phuket  
Desde € 1.395 (Taxas e combustível incluídos).
4 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço. Transferes com 
assistência em inglês. H. Le Meridiem Phuket/5★ 
 O preço desde é baseado em Lufthansa, classe L/W, para de de 6 de 
maio a 20 de outubro (Taxas aéreas incluídas: LH: € 488).  

Extensão Bali  
Desde € 1.100 (Taxas e combustível incluídos).
4 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço. Visita ao Batuan e 
Campos de arroz de Tegallalan com o Lago Batur. Almoço. Visite o Templo 
de Kehen e a aldeia de Penglipuran. Transferes partilhados entre clientes 
da Catai. H. Meliá Bali/5★ 
O preço desde é baseado na Turkish Airlines, classe V, para viajar de 
22 de fevereiro a 30 de junho (Taxas aéreas incluídas: TK: € 462).  

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

https://www.catai.pt/viajes/lua-de-mel-na-china-e-bali-ou-phuket.html/13499/travelpricer


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

Dia 2 Pequim
Chegada. Transfer ao hotel e 
alojamento.

Dia 3 Pequim
Pensão completa. Visita da Praça 
de Tian An Men, o coração da 
cidade. Mais tarde visitaremos 
a Cidade Proibida, um conjunto 
arquitetónico com palácios e 
pavilhões onde predomina a 
cor vermelha. Almoço. Visita do 
Palácio de Verão e dos seus jardins 
imperiais. Um dos seus atrativos 
reside na Colina da Longevidade e o 
Lago Kunming. De regresso ao hotel 

faremos uma paragem numa casa 
de chá. Jantar de pato à Pequim.

Dia 4 Pequim/ Grande Muralha/
Pequim
Meia pensão.  Pela manhã saída 
para a Grande Muralha, onde 
daremos um passeio por esta 
grande obra de engenharia. 
Almoço. De regresso ao hotel 
faremos uma paragem em Sanlitun, 
a zona mais moderna de Pequim, 
cheia de restaurantes, bares, pub e 
lojas de moda.

Dia 5 Pequim/Xiam
Meia pensão. Pela manhã, visita 
do Templo do Céu, obra-prima de 
Grande Beleza. Almoço. Partida em 
comboio de alta velocidade com 
destino Xiam (aprox 5 horas), 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 de 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 lagos 
decorados com pedras exóticas 
e o templo do Buda de Jade. 
Terminamos com um passeio pelo 
calçadão.

Dia 8 Xangai
Pequeno-almoço. Dia livre. 
Recomendamos passear pela zona 
de Pudong  com os seus arranha-
céus mais altos do mundo.

Dia 9 Xangai/Malé (Ilhas 
Maldivas)
Pequeno-almoço. Partida em voo 
para Maldivas. Chegada. Transfer 
em lancha rápida para o hotel.

Dias 10 a 12 Ilhas Maldivas
Tudo incluído. Dias livres.

Dia 13 Malé/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo 
de regresso a Portugal.

Dia 14 Portugal
Chegada.

Lua de Mel na China e Maldivas
CHINA · MALDIVAS PEQUIM · XIAM · XANGAI · MALDIVAS 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI · 5 ALMOÇOS E 1 JANTAR

DESDE

€4.175
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

14 DIAS

Nossos serviços
Voo linha regular classe económica 
(reservas em classes especiais) 
Alojamento e pequeno-almoço. 
5 almoços e 1 jantar de pato à 
Pequim e restaurante local (bebidas 
não incluídas). Transfers e visitas 
com guias locais em espanhol, 
exclusivo para clientes da Catai. 
Maldivas. Tudo Incluído. Transfers 
em lancha rápida.
Segundo de viagem.

Importante saber
O preço desde é baseado na 
Turkish Airlines, classe V, para 
viajar de 26 de abril a 6 de julho, 
em categoria B. (Taxas aéreas 
incluídas: LH: € 469).
Nas Maldivas os clientes podem 
escolher outro tipo de quarto e 
regime alimentar, assim como 
reservar outro hotel caso o desejem. 
Consultar. 
  

Partidas
Segundas (22 fev-25 out). 
Notas de partida: 
Turkish Airlines: Lisboa/Porto.

Hotéis
Cat. B Cat.A

Pequim. 3 
noites

Penta/4★ H Bei Zhaolong 
Hotel/5★

Xiam. 2 noites Tianyu Gloria Grand/4★ Gran Melia Xian/5★

Xangai.
2 noites

Ambassador/4★ 
Baolon/4★ 

Amara Signature/5★

Maldivas. 
4 noites

Centara Ras Fushi Resort 
& Spa/4★ (Ocean front 
beach)

Centara Ras Fushi Resort 
& Spa/4 ★ (Ocean front 
beach)

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. 
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Ofertas para Noivos
Todos os casais de noivos recebem:
• H. Centara Ras Fushi Resort & Spa (mín. 4 noites): 1 garrafa de 

vinho espumoso. Chocolates.
Obrigatório apresentar certificado oficial de casamento à chegada ao hotel.

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C

AT
AI

  •
  V

EN
DA

 A
NT

EC
IPADA  •  RESERVANDO  •  COM 30 DIAS  •  DE ANTECEDÊNCIA   •

5%
DESCONTO 

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

https://www.catai.pt/viajes/lua-de-mel-na-china-maldivas.html/15050/travelpricer


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

Dia 2 Deli
Chegada e transfer ao hotel. 
Pequeno-almoço. Visita da 
cidade: daremos um passeio em 
riquexó onde desfrutaremos de 
uma panorâmica desde o Forte 
Vermelho até ao bairro de Chandni 
Chowk. A continuação visita de 
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 continuar com 
uma panorâmica dos edifícios 
governamentais ao longo do Raj 
Path, uma grande avenida rodeada 
de parques e a imponente Porta 
da Índia. Pela tarde, visitamos 
o Templo de Birla e o Templo 
Sikh. Também visitaremos o 

impressionante Minarete de Qtub 
Minar de 72 m de altura. Jantar 
no hotel. 

Dia 3 Deli/Agra/Itmad-Ud-Daulah
Meia pensão. Saída por estrada 
para Agra. Pela tarde veremos o 
Forte Vermelho e os seus palácios 
de mármore branco, assim como 
o túmulo Itmad-Ud- Daulah, 
conhecido como o pequeno Taj 
Mahal, um dos túmulos mogois 
mais bonitos. Jantar no hotel.

Dia 4 Agra
Pequeno-almoço. Pela manhã 
saimos para desfrutar de um 
passeio em tonga (carruagem de 
cavalos) a caminho do Taj Majal, que 
com uma perfeição arquitetónica 
insuperável, cativa a quem o 
contempla. Regresso ao hotel. Tarde 
livre.

Dia 5 Agra/Jaipur
Meia pensão. Saída por estrada 
para Jaipur “a cidade rosa”, onde se 
encontra a emblemática fachada do 
“Palácio dos Ventos”.  Ao entardecer 
assistiremos à cerimónia Aarti 
que se celebra no Templo de Birla. 
Jantar romântico num típico 
haveli indiano.

Dia 6 Jaipur/Amber/Jaipur
Pequeno-almoço. Pela manhã 
visita do Forte de Amber. Subimos 
até ao seu palácio fortificado. De 
regresso a Jaipur visita do Palácio 
do Marajá, que alberga vários 
museus e o Observatório de Jai 
Singh II. Seguimos com um passeio 
em riquexó, típico triciclo indiano, 
no qual percorreremos as ruas, 
sempre cheias de gente.

Dia 7 Jaipur/Samode/Delhi
Meia pensão. Saída por estrada 
para Samode, pequena aldeia que 

conta com um maravilhoso palácio 
convertido em hotel, de delicado 
luxo oriental. Almoço no palácio e 
continuação para Deli. Chegada e 
transfer ao hotel, situado perto do 
aeroporto.

Dia 8 Deli/Malé (Ilhas Maldivas)
De madrugada, partida em voo com 
destino a Malé. Chegada e transfer 
ao hotel escolhido. Alojamento.

Dias 9 a 11 Ilhas Maldivas
Pequeno-almoço. Dias livres 
para desfrutar da praia e praticar 
desportos aquáticos. As Maldivas 
oferecem um dos fundos marinhos 
mais espetaculares do mundo.

Dia 12 Malé/Portugal
Pequeno-almoço. Transfer ao 
aeroporto para partir em voo de 
regresso a Portugal. Noite a bordo.

Dia 13 Portugal
Chegada.

Pinceladas da Índia e Maldivas
ÍNDIA  · MALDIVAS DELI · AGRA · JAIPUR · MALDIVAS   
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI COM GUIA EM ESPANHOL · 1 ALMOÇO E 3 JANTARES CUERZOS

DESDE

€2.830
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

13 DIAS

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. 1 almoço em Samode e 3 
jantares (bebidas não incluídas). 
Transporte com ar condicionado. 
Subida ao Forte de Amber em 
elefante ou jeep (sujeito à 
disponibilidade, não aceita reserva 
prévia). Passeio em tonga em Agra 
e em riquexó em Deli e Jaipur. 
Circuito exclusivo para clientes da 
Catai com guia em espanhol em 
Deli a Deli. 
Maldivas: Alojamento e pequeno-
almoço. Transfers regulares em 
lancha rápida com assistência em 
inglês.
Seguro de viagem.

Importante saber
O preço desde é baseado na 
Turkish Airlines, classe P, para 
viajar de 26 de abril a 30 de 
junho. (Taxas aéreas incluidas: 
TK: 465 €). 
O preço do programa na Índia 
é baseado em um mínimo de 
4 pessoas viajando juntas nas 
mesmas datas de viagem. 
As visitas e transfers podem ser 
partilhadas com outros clientes 
da Catai coincidentes nas mesmas 
datas.
Nas Maldivas os clientes podem 
escolher outro tipo de quarto e 
regime alimentar, assim como 
reservar outro hotel caso o desejem. 
Consultar. 

Partidas
Segundas (1 mar-18 out).
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa.

Hotéis
Deli. 2 noites Eros New Delhi/5★

Agra. 2 noites Courtyard by Marriott/4★

Jaipur. 2 noites Hilton/4★ Sup.
Deli. 1 noite Pride Plaza Aerocity/4★

Maldivas. 4 noites Velassaru Maldives/5★ (Deluxe Bungalow)

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. 
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Ofertas para Noivos
Todos os casais de noivos recebem: 
• Índia: frutas e doces. Um quadro de mármore com incrustações. 
Ligação Wi-Fi grátis em todos os hotéis (excepto Hilton Jaipur).
• H. Velassaru Maldives (mín. 4 noites): garrafa de champanhe 
Taittinger, 3 tapas servidas no Chill Bar e acompanhadas de 2 copos 
de vinho espumante, crédito de 25 USD para o casal para utilizar no 
SPA e detalhe especial noivos da marca L’Occitane.
Obrigatório apresentar certificado oficial de casamento à chegada ao hotel.
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Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

https://www.catai.pt/viajes/pinceladas-da-india-e-maldivas.html/11605/travelpricer


Dia 1 Portugal/Katmandu
Partida em voo com destino a 
Katmandu, pela rota escolhida. 
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 Vivente. Desde a Estupa 
de Swayambunath teremos as 
melhores vistas panorâmicas do 
Vale de Katmandu. Jantar-buffet 
no hotel. Alojamento.

Dia 3 Katmandu/Patan/
Katmandu
Pequeno-almoço. Pela manhã 
visita de Patan, onde se encontra 
o Templo Dourado semi escondido 
numa movimentada esquina da 
praça Durbar. No templo podemos 
ver todos os detalhes característicos 

da religião budista: as rodas de 
oração, as bandeirolas, as estátuas 
de Buda... Tarde livre. Pela noite, 
jantar no romântico restaurante 
Mulchowk, complexo que conta 
com restaurante e lojas de 
artesanato.

Dia 4 Katmandu/P. N de Chitwan
Pensão completa. Saída por 
estrada até ao Parque Nacional de 
Chitwan, onde teremos o primeiro 
contato com a natureza.

Dia 5 P.N de Chitwan
Pensão completa. Dedicaremos o 
dia a realizar um safari fotográfico 
em elefante. Entramos na selva a 
pé, acompanhados por um guia 
naturalista e desfrutaremos de uma 
descida em canoa pelas águas do 
rio Rapti para continuar a descobrir 
a flora e a fauna.

Dia 6 P.N de Chitwan/Dhulikhel
Pequeno-almoço. Saída por 
estrada para Dhulikhel onde se 
pode contemplar uma paisagem 
única do Monte Everest.

Dia 7 Dhulikhel/Katmandu
Pequeno-almoço. Saída por 
estrada para Katmandu. Chegada 
e tempo livre. Jantar num típico 
restaurante nepalês.

Dia 8 Katmandu/Malé (Ilhas 
Maldivas)
Pequeno-almoço. Dia livre. Pela 
tarde, transfer ao aeroporto para 
partir em voo para Malé, via Doha. 
Noite a bordo.

Possibilidade de regresso a 
Portugal (8 dias).  

Dia 9 Ilhas Maldivas
Chegada a Malé. Transfer ao hotel 
escolhido. Alojamento. 

Dias 10 a 12 Ilhas Maldivas
Tudo Incluído.  Dias livres para 
desfrutar da praia e praticar 
desportos aquáticos.

Dia 13 Malé/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo 
de regresso a Portugal. Noite a 
bordo.

Dia 14 Portugal
Chegada.

Nepal e Maldivas, Paraísos Naturais 
NEPAL · MALDIVAS  KATMANDÚ · P.N. CHITWAN · DHULIKHEL · MALDIVAS  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI, COM GUIA EM ESPANHOL · 2 ALMOÇOS E 5 JANTARES

DESDE

€3.835
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

14 DIAS

DESDE

€2.064
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

8 DIAS

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. 2 almoços e 5 jantares 
(bebidas não incluídas). Transfers 
e circuito exclusivo para clientes 
da Catai com guia em espanhol. 
As atividades em Chitwan são 
realizadas por um guia naturalista 
do lodge, em inglês. 
Maldivas: Tudo Incluído. Transfers 
regulares em hidroavião com 
assistência em inglês.
Seguro de viagem.

Importante saber
O preço desde é baseado na 
Turkish Airlines, classe V (Nepal) 
e classe V/P (Nepal e Maldivas), 
para viajar de 27 de abril a 30 de 
junho. (Taxas aéreas incluidas: 
Nepal. TK: 345 € / Nepal e 
Maldivas. TK: 425 €).
 O preço do programa do Nepal 
é baseado em um mínimo de 4 
pessoas viajando juntas no mesmas 
datas de viagem.
Oferta especial Noivos H. Cocoon 
Maldivas: upgrade de Beach Villa 
para Lagoon Villa (sujeito a
disponibilidade no momento 
da reserva). Oferta aplicada em 
reservas confirmadas com mais de 
60 dias antes da data de partida da 
viagem.

De acordo com as regulamentações 
governamentais a visita de Chitwan 
ocorre fora dos limites do Parque 
Natural. Visitas e transferes podem 
ser partilhadas com mais clientes da 
Catai que viajem nas mesmas datas.
Nas Maldivas os clientes podem 
escolher outro tipo de quarto e 
regime alimentar, assim como 
reservar outro hotel caso o desejem. 
Consultar. 

Partidas
Terças (2 mar-19 out).
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa/Porto.

Hotéis
Katmandú. 3 noites Hyatt Regency/5★

P.N Chitwan. 2 noites Jungle Villa/Lodge
Dhulikhel. 1 noite Dhulikhel Mountain Resort/4★

Maldivas. 4 noites Cocoon Maldives/5★ (Beach Villa)

Hotéis previstos ou de categoria similar.

Consultar suplementos e temporadas para categoria superior de hotel: 
Katmandú (3 noites) Dwarika’s/Heritage (Heritage Deluxe). 
P.N. Chitwan (2 noites) Kassara Jungle Resort/5★ (Deluxe).
Dhulikhel (1 noite) Dwarika’s/5★ Deluxe (Junior Suite)

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. 
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Ofertas para Noivos
Todos os casais de noivos recebem:
• Nepal: um bolo, cesta de frutas e um presente de boas-vindas 
(quadro de madeira talhada com um desenho tradicional).
• H. Cocoon Maldives (mín. 4 noites): garrafa de vinho, bombons, 
decoração especial no quarto e jantar romântico à luz de velas.
Obrigatório apresentar certificado oficial de casamento à chegada ao hotel.
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5%
DESCONTO 

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

https://www.catai.pt/viajes/nepal-e-maldivas%2C-paraisos-naturais.html/13501/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. Continuação 
por estrada para Sigiriya. Chegada 
ao hotel e alojamento. Jantar no 
hotel.

Dia 3 Sigiriya/Polonnaruwa/
Sigiriya
Pensão completa. Passeio em tuk-
tuk até à entrada da Fortaleza de 
Sigiriya. Subiremos à Rocha do Leão 
e veremos os frescos das “Donzelas 
Douradas”. Almoço. Continuamos 
para Polonnaruwa famosa pela sua 
beleza artística. Regresso ao hotel. 
Desfrutaremos de um tratamento 
de 30 minutos de Ayurveda. Jantar 
à luz das velas.

Dia 4 Sigiriya/Dambulla/Matale/
Kandy
Pensão completa. Visitaremos 
o templo escavado na rocha de 
Dambulla. Saída para Kandy, 
via Matale. Visita do Jardim de 
Especiarias, onde desfrutaremos de 
uma breve massagem na cabeça. 
Em camino visita de uma fábrica 
de Batik. Almoço. Pela tarde visita 
da cidade, o centro de Artesanato, 
o Museu Gemológico, o Antigo 
Palácio. Ao entardecer assistiremos 
ao ritual que se celebra no Templo 
do Dente de Buda. Jantar no hotel.

Dia 5 Kandy/Peradeniya/
Ramboda/Nuwara Eliya
Pensão completa. Passeio pelo 
Jardim Botânico de Peradeniya. 
Saída para Nuwara Eliya, visitando 
uma fábrica de chá. Depois do 
almoço num restaurante em  
Ramboda, visita a pé da cidade de 
Nuwara Eliya. Jantar no hotel.

Dia 6 Nuwara Eliya/Ella/P.N. Yala/
Tissamaharama
Pensão completa. Saída por 
estrada para Yala, seguindo a rota 
panorâmica de Ella. Almoço. Pela 
tarde visitaremos o P.N de Yala onde 
desfrutaremos de um safari em jeep 
4x4. Jantar à luz das velas.

Dia 7 Tissamaharama/Galle
Pensão completa. Visita de um 
templo dedicado ao Deus Vishnu 
para assistir aos rituais hinduístas. 
A continuação, visita de Galle. 
Almoço num restaurante. Transfer 
ao hotel. Jantar en el hotel.

Dia 8 Galle/Kaluwamodara/
Colombo
Pensão completa. Saída para 
Kaluwamodara para dar um 
passeio em barca. Almoço num 
restaurante. A continuação, 
teremos a possibilidade de 
participar num dos projetos de 
proteção de tartarugas. 

Saída por estrada a Colombo. 
Chegada e visita panorâmica da 
cidade. Jantar no hotel.

Dia 9 Colombo/Malé (Ilhas 
Maldivas)
Partida de madrugada em voo com 
destino a Malé. Transfer ao hotel. 
Alojamento.

Possibilidade de regresso a 
Portugal (10 dias).  

Dias 10 a 12 Ilhas Maldivas
Tudo Incluído. Dias livres para 
desfrutar da praia e praticar 
desportos aquáticos

Dia 13 Malé/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo 
de regresso a Portugal. Noite a 
bordo.

Dia 14 Portugal
Chegada.

Lua de Mel no Éden 
SRI LANKA · MALDIVAS  SIGIRIYA · KANDY · NUWARA ELIYA · YALA · GALLE · COLOMBO · MALDIVAS
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI, COM GUIA EM ESPANHOL · PENSÃO COMPLETA NO CIRCUITO 

DESDE

€3.460
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

14 DIAS

DESDE

€1.803
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

10 DIAS

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. 6 almoços e 7 jantares 
(bebidas não incluídas). Transfers 
e circuito do Sri Lanka exclusivo 
para clientes da Catai com guia em 
espanhol (sujeito à disponibilidade). 
Safari em 4x4 em Yala. 
Maldivas: Tudo Incluído. Transfers 
regulares em lancha rápida com 
assistência em inglês.
Seguro de viagem.

Importante saber
O preço desde é baseado na 
Turkish Airlines, classe U (Sri 
Lanka) e classe U/P (Lua de Mel 
no Éden), para viajar de 26 de 
abril a 30 de junho em categoria 
B. (Taxas aéreas incluidas: Sri 
Lanka. TK: 440 € / Lua de mel no 
Éden. TK: 530 €).
O preço do programa do Sri Lankaé 
baseado em um mínimo de 4 
pessoas viajando juntas no mesmas 
datas de viagem, em hotéis 
categoria B.
 Visitas e transferes podem ser 
partilhados com mais clientes da 
Catai que coincidas na mesma datas 
de viagem.
. 

Partidas
Segundas (1 mar-18 out).
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa.

Hotéis
Cat. B Cat. A

Sigiriya. 2 noites Camellia Resort/3★ Aliya Resort &  Spa/4★
Kandy. 1 noite Thilanka/3★ Ozo Kandy/4★ - Golden 

Crowne/4★Sup.
Nuwara Eliya. 1 noite Galway Heights/3★ Araliya Green Hills/4★
Tissamaharama (Yala). 
1 noite

Kithala Resort/3★Sup Kithala Resort/3★Sup.

Galle. 1 noite Amari Galle/4★ Amari Galle/4★
Colombo. 1 noite Ramada/4★Sup. Kingsbury/5★
Maldivas. 4 noites Centara Ras Fushi/4★ 

(Oceanfront Beach 
Villa)

Centara Ras Fushi/4★ 
(Oceanfront Beach 
Villa)

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. 
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Ofertas para Noivos
Todos os casais de noivos recebem:
• Sri Lanka: grinalda e presente de boas-vindas, decoração especial 

no quarto, cesta de frutas e um bolo. 2 jantares à luz das velas.
• H. Centara Ras Fushi (mín. 4 noites): garrafa de vinho espumante 

e bombons.
Obrigatório apresentar certificado oficial de casamento à chegada ao hotel.
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Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

https://www.catai.pt/viajes/lua-de-mel-no-eden-sri-lanka-e-maldivas.html/11606/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 para o Grande Vale do Rift 
até ao Lago Nakuru. Almoço num 
Lodge do Lago Nakuru. Pela tarde 
safari fotográfico nas suas margens, 
refúgio de duas das espécies de 
rinocerontes. 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 
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 
Pequeno-almoço. Pela manhã 
saída por estrada para Nairobi. 
Chegada e partida em voo com 
destino a Zanzibar. Chegada e 
transfer ao hotel.

Dia 6 a 8 Zanzibar
Tudo incluído. Dias livres para 
desfrutar desta maravilhosa ilha. 
Não deixe de visitar Stone Town. 

Dia 9 Zanzibar/Nairobi/Portugal
Pequeno-almoço. Resto de dia 
livre até à hora de partida do voo 
com destino a Nairobi. Chegada e 
formalidades de ligação e trânsito 
com o voo de regresso a Portugal. 
Noite a bordo.

Dia 10 Portugal
Chegada.

Lua de Mel no Quénia e Praias do Índico  
QUÉNIA NAIROBI · LAGO NAKURU · MASAI MARA · ZANZIBAR OU MAURÍCIA 
SAFARI EXCLUSIVO CATAI · VEÍCULOS 4X4  

DESDE

€2.405
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

10 DIAS

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. 3 almoços e 3 jantares 
(bebidas não incluídas) durante 
o safari. Transporte em veículos 
4x4 durante o safari com janela 
garantida (ocupação máxima 
7 pessoas por veículo). Safari 
exclusivo para clientes da Catai. 
Motorista/guia em espanhol/inglês 
durante todo o safari. Todas as 
entradas aos parques especificados 
no itinerário. Chapéu de safari e 
saco de café Queniano à chegada. 
Água mineral no veículo durante 
o safari. 
Zanzibar/Maurícia: Tudo incluído. 
Transfers regulares em inglês 
com assistência em espanhol/
inglês à chegada ao aeroporto nas 
Maurícias e assistência telefónica 
em espanhol em Zanzibar.
Seguro de viagem.

Importante saber
O preço desde é baseado em 
KLM, classe R, para viajar de 1 
abril a 10 de junho, em Categoria 
A, opção Zanzibar. (Taxas aéreas 
incluídas KL: € 370).
Em Zanzibar será necessário um 
pagamento direto de 1 USD (aprox.) 
por pessoa e dia de estadia (Taxa 
local de infraestruturas). 
Os jantares na Maurícia e em 
Zanzibar, no dia da chegada, estão 
sujeitos à hora de chegada do voo.

Partidas
Cat. B.
Segundas (4 jan-25 out). 
Cat. A.
Quintas (7 jan-28 out).
Notas de partida:
KLM/Air France: Lisboa/Porto.

Hotéis
Cat. B Cat. A

Lago Nakuru. 1 noite Nakuru Sopa/Lodge Sarova Lion Hill/lodge
Masai Mara. 2 noites Mara Sopa/Lodge Sarova Mara/Camp
Nairobi. 1 noite Doubletree 

Hurlingham/4★
Stanley/4★Sup.

Zanzíbar. 4 noites Mapenzi/4★ (Swahili 
Room)

Mapenzi/4★ (Swahili 
Room)

Maurícia. 4 noites Ambre/4★ (Superior 
Garden)

Ambre/4★ (Superior 
Garden)

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. 
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Ofertas para Noivos
Todos os casais de noivos recebem:
• H. Ambre: prato de frutas e garrafa de vinho à chegada. Uma T-Shirt 

e um Pareo. Um jantar romântico e um almoço em Restaurante La 
Plage durante a estadia.

• H. Mapenzi: flores e pastas à chegada. 1 jantar romântico durante a 
estadia no hotel. 10% desconto no SPA do hotel.

Obrigatório apresentar certificado oficial de casamento à chegada ao hotel.

Opção Maurícia 
Dia 5 Masai Mara / Nairobi
Pequeno-almoço. Pela manhã 
partida por estrada para Nairobi. 
Chegada e tempo livre. Alojamento.

Dia 6 Nairobi / Maurícia
Pequeno-almoço. Partida do voo 
para Maurícia. Chegada e transfere 
para hotel.

Dias 7 a 9 Maurícia
Tudo incluído. Dias livres

Dia 10. Maurícia / Portugal
Pequeno-almoço. Resto do dia 
livre até a hora de saída do voo de 
volta a Portugal. Noite a bordo.

Dia 11 Portugal
Chegada. 
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5%
DESCONTO 

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

https://www.catai.pt/viajes/lua-de-mel-no-quenia-e-praias-do-indico.html/13503/travelpricer


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 para o parque de Aberdare. 
Almoço e subida para uma das 
colinas dos Montes de Aberdare. 
Tarde livre no hotel onde 
desde os miradouros, teremos 
a oportunidade de observar 
elefantes, búfalos e outras espécies. 
Jantar no lodge.

Dia 3 Aberdare/ Lago Nakuru
Pensão completa. Saída por 
estrada através do Grande Vale do 
Rift, até ao Lago Nakuru. Almoço 
num lodge do Lago Nakuru. Pela 
tarde safari fotográfico nas suas 
margens refúgio de duas das 

espécies de rinoceronte. Finalizado 
o safari, seguimos por estrada para 
o lodge. Jantar no lodge.      

Dia 4 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 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 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
Pequeno-almoço. Pela manhã, 
saída por estrada para Nairobi. 
Chegada e possibilidade de almoço 
ou jantar opcional no restaurante 
Carnivore. Transfer ao hotel.

Dia 7 Nairobi/Maurícia
Pequeno-almoço. Partida em voo 
com destino à Maurícia. Chegada.

Dia 8 a 10 Maurícia
Tudo incluído. Dias livres à 
disposição dos clientes com 
possibilidade de realizar excursões 
opcionais.

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

Dia 12 Portugal
Chegada.

Quénia Romântico e Maurícia 
QUÉNIA NAIROBI · ABERDARE · LAGO NAKURU · MASAI MARA · MAURÍCIA  
SAFARI EXCLUSIVO CATAI · VEÍCULOS 4X4UERZOS

DESDE

€3.320
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

12 DIAS

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. Motorista/guia 
em espanhol/inglês durante todo 
o safari. Todas as entradas aos 
parques especificados no itinerário. 
Chapéu de safari e saco de café 
Queniano à chegada. Água mineral 
no veículo durante o safari. Seguro 
especial Flying Doctors duante o 
safari.
Maurícia: Tudo incluído. Transfers 
regulares em inglês com assistência 
em espanhol/inglês à chegada ao 
aeroporto.
Seguro de viagem.

Importante saber
O preço desde é baseado em 
KLM, classe R, para viajar de 2 
a 23 de Junho. em categoria B, 
opção Zanzibar. (Taxas aéreas 
incluídas KL: € 505).
O jantar na Maurícia, no dia da 
chegada, está sujeita à hora de 
chegada do voo.

 

Partidas
Quartas (6 jan-26 out).
Notas de partida:
KLM/Air France: Lisboa/Porto.

Hotéis
Cat. B Cat. A

Aberdare. 1 noite The Ark/Lodge Treetops – The Ark/
Lodge

Lago Nakuru. 
1 noite

Nakuru Sopa/Lodge Sarova Lion Hill/
Lodge

Masai Mara. 2 noites Mara Sopa/Lodge Sarova Mara/Camp
Nairobi. 1 noite Park Inn/4★ Stanley/4★Sup.
Maurícia. 4 noites Victoria Beachcomber

Resort/4★(Sup. First 
Floor)

Victoria Beachcomber
Resort/4★(Sup. First 
Floor)

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. 
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Ofertas para Noivos
Todos os casais de noivos recebem:
• H. Victoria Beachcomber Rersort: (mín. 4 noites): vinho 

espumante à chegada e uma experiência para o casal à escolha no 
destino, entre uma diversa seleção.

Obrigatório apresentar certificado oficial de casamento à chegada ao hotel.
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EC
IPADA  •  RESERVANDO  •  COM 30 DIAS  •  DE ANTECEDÊNCIA   •

5%
DESCONTO 

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

https://www.catai.pt/viajes/oferta-quenia-romantico-e-mauricia.html/14852/travelpricer


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

Dia 2 Arusha/ Ngorongoro
Meia pensão. Saída por estrada 
para a Área de Conservação de 
Ngorongoro. Chegada ao lodge ao 
entardecer. Jantar no lodge.

Dia 3 Ngorongoro
Pensão completa. No dia de 
hoje entraremos no interior da 
cratera deste antigo vulcão já 
extinto e desfrutaremos de uma 
experiência única de safari durante 
a manhã. Almoço piquenique. 
Regressaremos ao lodge e teremos 
a tarde livre. Jantar no lodge. 

Dia 4 Ngorongoro/Lago Manyara 
ou Tarangire
Pensão completa. Depois do 
pequeno-almoço, saída para o 

Lago Manyara e 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 saímos por 
estrada para Arusha, continuando 
para o vizinho Quénia. 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 área de Amboseli para 
nos dirigirmos a Nairobi, a capital 
do país. Almoço e continuação da 
nossa rota para chegar ao Lago 
Naivasha. Tarde livre. Jantar no 
lodge.

Dia 7 Naivasha/Masai Mara
Pensão completa. Cedo pela 

manhã saída para a Reserva 
Nacional de Masai Mara, onde 
chegaremos para almoçar. Pela 
tarde saída de safari. Trata-se da 
reserva de animais do Quénia e 
uma das referências de safaris em 
toda a África com uma extensão de 
1500 km2. Jantar no lodge/camp. 

Dia 8 Masai Mara
Pensão completa. Hoje 
desfrutaremos de dois safaris, um 
pela manhã e outro pela tarde em 
Mara. Jantar no lodge/camp. 

Dia 9 Masai Mara/Nairobi/
Portugal
Meia pensão. Regresso a Nairobi. 
Almoço. Possível tempo livre 
dependendo da hora de partida do 
voo de regresso a Portugal. Noite 
a bordo.

Dia 10 Portugal
Chegada.

Romance no Quénia e Tanzânia
QUÉNIA · TANZÂNIA ARUSHA · NGORONGORO · LAGO MANYARA OU TARANGIRE · AMBOSELI · NAIVASHA · MASAI MARA  
SAFARI REGULAR · PENSÃO COMPLETA DURANTE O SAFARI · EXTENSÃO ZANZIBAR 

DESDE

€3.545
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

10 DIAS

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. 7 almoços e 7 jantares 
(bebidas não incluídas) durante o 
safari. Transporte em miniautocarro 
e veículos 4x4 durante o safari 
com janela garantida (ocupação 
máxima 7 pessoas por veículo). 
Safari regular. Motorista/guia em 
espanhol/inglês durante todo 
o safari. Todas as entradas aos 
parques especificados no itinerário. 
Água mineral no veículo durante 
o safari. Seguro especial Flying 
Doctors. 
Extensão Zanzibar: Meia 
pensão (bebidas não incluídas). 
Transferes regulares em inglês 
com atendimento telefónico em 
espanhol.
Seguro de viagem.

Importante saber
O preço desde é baseado em 
KLM, classe R, para viajar de 1 de 
abril a 20 de maio, em Categoria 
B. (Taxas aéreas incluídas KL: € 
290).
Por razões de operatividade 
a ordem dos dias na Tanzânia 
poderá ser alterada, mas sempre 
respeitando todos os safaris 
incluídos.
No Quénia será realizado um safari 
em miniautocarro, com upgrade 
gratuito a 4x4 para todas as partidas 
de janerio a junho e de outubro a 
dezembro. Também para todas as 
reservas confirmadas antes de 15 
de maio e viajando de 1 julho a 30 
setembro.

Em Cat. A será realizado um safari 
ao amanhecer em caminho no dia 6.
Por razões operativas, o almoço 
do último dia em Nairobi pode ser 
alterado para jantar.
Taxa de infraestruturas em Zanzibar 
1 USD (aprox.)  por pessoa e noite, 
pagamento direto no hotel.

Partidas
Cat. B.
Quintas (7 jan- 28 out).
Cat. A.
Terças (5 jan-26 out).
Notas de partida:
KLM/Air France: Lisboa/Porto.

Hotéis
Cat. B Cat. A

Arusha. 1 noite Arusha Hotel/4★
Four Points by 
Sheraton/4★

Arusha Hotel/4★
Four Points by 
Sheraton/4★

Ngorongoro. 
2 noites

Ngorongoro Sopa/
Lodge

Ngorongoro Serena/
Lodge

Tarangire/Manyara. 
1 noite

Tarangire Sopa/Lodge Lake Manyara 
Serena/Lodge

Amboseli. 1 noite Amboseli Sopa/Lodge Oltukai/Lodge
Naivasha. 1 noite Naivasha Sopa/Lodge

Country Club/Lodge
Naivasha Sopa/Lodge
Enashipai Resort

Masai Mara. 
2 noites

Mara Sopa/Lodge 
Mara Leisure/Camp 
Azure Mara Haven

Sarova Mara/Camp -
Ashnil Mara/Camp

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. 
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Ofertas para Noivos
Todos os casais de noivos recebem:
• H. Gold Zanzibar: prato de fruta e uma garrafa de espumante na 

chegada. 1 jantar romântico durante a estadia. 
Obrigatório apresentar certificado oficial de casamento à chegada ao hotel.

Extensão Zanzíbar
Dia 9 Masai Mara/Nairobi/
Zanzibar
Meia pensão. Pela manhã saída 
por estrada para Nairobi. Chegada 
e partida em voo com destino a 
Zanzibar. Jantar no hotel. H. Gold 
Zanzibar/5★ (Deluxe Garden)

Dia 10 a 12 Zanzibar
Meia pensão. Dias livres para 
desfrutar desta maravilhosa ilha. 
Não deixe de visitar Stone Town.

Dia 13 Zanzibar/Nairobi/Portugal
Pequeno-almoço. Resto do dia 
livre até à hora de partida em voo 
com destino a Nairobi. Chegada e 
formalidades de ligação e trânsito 
com o voo de regresso a Portugal. 
Noite a bordo.

Dia 14 Portugal
Chegada.

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
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IPADA  •  RESERVANDO  •  COM 30 DIAS  •  DE ANTECEDÊNCIA   •

5%
DESCONTO 

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

https://www.catai.pt/viajes/romance-no-quenia-tanzania.html/14421/travelpricer


Dia 1 Portugal/Arusha
Partida em voo com destino ao 
Kilimanjaro, pela rota escolhida. 
Chegada e continuação para 
Arusha. Alojamento.

Dia 2 Arusha/P.N. de Tarangire
Pensão completa. Saída 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 
gigastescos ficus e tamarindos, 
onde veremos elefantes, búfalos, 

girafas, gnus, zebras, assim como 
diversas espécies de primatas. 
Almoço e continuação para Karatu. 
Jantar no lodge.

Dia 4 Karatu/ P.N. Serengeti
Pensão completa. Saída para 
as planícies do Serengeti, 
atravessando a Área de 
Conservação de Ngorongoro. Pela 
tarde, primeiro safari no Serengeti. 
Almoço e jantar no lodge/camp.

Dia 5 P.N. Serengeti
Pensão completa. Safari completo 
no Serengeti, cenário anual de 
um dos espetáculos do mundo: 
a grande migração. Perto de um 
milhão de gnus e zebras movendo-
se em redor 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 losge/camp.

Dia 6 Serengeti/Ngorongoro/
Karatu
Pensão completa. Saída para a 
cratera de Ngorongoro. Almoço 
piquenique. Esta gigantesca 
caldeira vulcânica, alberga a maior 
concentração permanente de vida 
selvagem em África. Regresso a 
Karatu. Jantar no lodge.

Dia 7 Ngorongoro/Arusha/
Zanzibar
Meia pensão.  Saída para o 
aeroporto de Arusha para partir 
em voo com destino a Zanzibar. 

Chegada e transfer ao hotel. Jantar 
no hotel.

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.

Marafiki Romântico e Zanzibar 
TANZÂNIA ARUSHA · P.N. TARANGIRE · P.N. MANYARA · NGORONGORO · SERENGETI · ZANZIBAR  
SAFARI REGULAR · VEÍCULOS 4X4 · PENSÃO COMPLETA DURANTE O SAFARI IRCCUERZOS

DESDE

€3.960
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

12 DIAS

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. 5 almoços e 5 jantares 
(bebidas não incluídas) durante 
o safari.Água mineral durante os 
safaris. Transfers de chegada e 
saída. Transporte em veículo 4x4. 
Safari regular. Motorista/guia em 
espanhol/inglês durante todo o 
safari (sujeito à disponibilidade sem 
suplemento). Todas as entradas aos 
parques especificados no itinerário. 
Zanzibar: Tudo incluído.
Transferes regulares em inglês 
com atendimento telefónico em 
espanhol. Seguro de viagem.

Importante saber
O preço desde é baseado em 
KLM, classe R, para viajar de 29 
março a 24 de maio (Taxas aéreas 
incluídas KL: € 345). 
Por razões operacionais, a ordem 
das visitas pode ser alterada, mas 
sempre respeitando todos safaris 
incluídos. Os preços das emtradas 
noss parques na Tanzânia, bem 
como taxas governamentais podem 
variar e eventuais flutuações serão 
refletidas no preço final. O jantar 
em Zanzibar no dia do chegada está 
sujeito à hora de chegada do vôo. 
Taxa de infraestrutura em Zanzibar 
1 USD (aprox.) por pessoa e noite, a 
pagar  diretamente no hotel.

Partidas
Segundas (4 jan-25 out).
Notas de partida:
KLM: Lisboa/Porto.

Hotéis
Arusha. 1 noite Four Points by Sheraton - Arumeru River/Lodge
Tarangire. 1 noite Burunge Tented/Camp
Karatu/Ngorongoro. 
2 noites

Ngorongoro Farm House/Lodge 
Tloma/Lodge - Farm House Valley/Lodge

Serengeti. 2 noites Serengeti Kaki Kati/Camp - Serengeti Sopa/
Lodge

Zanzíbar. 4 noites Sandies Baobab/4★ Sup. (Garden Room)

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. 
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Ofertas para Noivos
Todos os casais de noivos recebem:
• H. Tarangire: Cocktail ao final da tarde.
• H. Karatu: massagem para o casal (duração 30 minutos).
• H. Baobab: flores e pastas. 1 jantar romântico durante a estadia no 

hotel.
Obrigatório apresentar certificado oficial de casamento à chegada ao hotel.
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DESCONTO 

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

https://www.catai.pt/viajes/novios-tanzania-marafiki-romantico.html/13060/travelpricer


Dia 1 Portugal/Cidade do Cabo
Partida em voo com destino 
à Cidade do Cabo, pela rota 
escolhida. Noite a bordo.

Dia 2 Cidade do Cabo
Chegada. Receção por parte 
do nosso pessoal em destino e 
transfer ao hotel. Resto do dia livre. 
Alojamento. 

Dias 3 a 5 Cidade do Cabo
Pequeno-almoço. Dias livres à sua 
disposição. A maravilhosa Cidade 
do Cabo, também conhecida com 
o nome de Cidade Mãe oferece 
ao visitante uma variedade de 
opções, desde visitas culturais, 
visitas a algum dos maravilhosos 
enclaves que se encontram nos 
arredores, conhecer alguma das 

suas famosas adegas para fazer 
alguma degustação, conhecer 
a famosa Península do Cabo da 
Boa Esperança ou simplesmente 
desfrutar do especial enclave onde 
está localizada a cidade.

Dia 6 Cidade do Cabo/ 
Joanesburgo/Mpumalanga/ Área 
do Parque Kruger
Meia pensão. Transfer ao aeroporto 
à primeria hora da manhã para 
apanhar um dos primeiros voos 
que nos levam a Joanesburgo. 
Aterramos e saída por estrada para 
a Área do Parque Kruger. Pelo 
caminho iremos atravessando 
a província de Mpumalanga e 
parando para realizar alguma visita 
rápida de lugares de excecional 

beleza como Bourke’s Luck Potholes 
no Canyon do Rio Blyde. Chegada 
ao hotel à última hora da tarde. 
Jantar no lodge na área do Kruger.

Dia 7 Safari no Kruger
Meia pensão. Ao amanhecer 
saída para realizar um safari de dia 
completo pelo interior do Parque 
Kruger. Este safari realiza-se em 
veículos abertos 4x4. Depois de 
passar grande parte do dia dentro 
do parque a desfrutar deste safari, 
regresso ao hotel na Área do Kruger. 
Jantar no lodge na área Kruger.

Dia 8 Área Kruger/Joanesburgo
Pequeno-almoço. À hora indicada 
saída por estrada de regresso 
a Joanesburgo. Pelo caminho 
paramos para realizar dentro 

do mesmo veículo uma visita 
panorâmica da cidade de Pretória, 
onde se encontram alguns edifícios 
tão emblemáticos como “Church 
Square” ou “Union Buildings”. 
Chegada ao hotel. 

Dia 9 Joanesburgo/Portugal
Pequeno-almoço. Possível 
tempo livre até à hora do transfer 
ao aeroporto. Partida em voo de 
regresso a Portugal.
Noite a bordo.

Dia 10 Portugal 
Chegada. 

Joias da África do Sul  
ÁFRICA DO SUL CIDADE DO CABO · PARQUE KRUGER · JOANESBURGO 
PROGRAMA REGULAR · SAÍDAS GARANTIDAS · VEÍCULO 4X4 NO KRUGER 

DESDE

€1.530
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

10 DIAS

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. 2 jantares (bebidas não 
incluídas). Transporte em carro, 
combi ou autocarro (dependendo 
do número de participantes) com 
guia/acompanhante em espanhol. 
Safari regular em 4x4 aberto 
atavés do Parque Kruger. Visita 
panorâmica em Mpumalanga 
sujeitas à disponibilidade de tempo 
e condições meteorológicas. Seguro 
de viagem.

Importante saber
O preço desde é baseado na 
Turkish Airlines, classe P, para 
viajar de 5 de abril a 27 de 
setembro (Taxas aéreas incluídas 
TK: € 435).
Safari 4x4 aberto através do Parque 
Nacional Kruger capacidade 
máxima 9 a 10 pessoas por veículo, 
guia-acompanhante que fala 
espanhol e que se vai revezando 
entre os diferentes veiculos se 
houver mais de 10 participantes. 
Piquenique ao pequeno-almoço 
nos dias 6 e 7. Na área de Kruger, 
foram seleccionados alojamentos 
localizados fora de seus limites, 
sem prejuizo do desenvolvimento 
dos safaris.

Partidas
Segundas (4 jan-25 out).
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa/Porto.

Hotéis
Cidade do Cabo. 4 noites Park Inn Foreshore - Townhouse Hotel/4★

Área do Kruger. 2 noites Ingwenyama - Greenway Woods/4★

Joanesburgo. 1 noite Indaba Hotel - Silverbirch/ 4★

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. 
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 ● Parque Kruger

● Joanesburgo

● Port Elizabeth● Cidade do Cabo

● Durban

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

https://www.catai.pt/viajes/joias-africa-do-sul-av.html/14782/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. Bem cedo pela 
manhã seguimos o nosso caminho 
para a Área do Kruger. Para chegar 
ali atravessamos a província de 
Mpumalanga que significa “o lugar 
de onde sai 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 
da viagem e retemperar forças. 
Jantar no lodge.

Dia 3 Área Kruger (Reserva 
Privada)
Pensão completa. Encontramo-nos 
na nossa reserva privada na Área 
do Kruger. Despertamos bem cedo 
para começar com a primeira das 
nossas atividades. Espera-nos um 
dia de safari no interior da nossa 
reserva privada. Saída à primeira 
hora da manhã, que é quando os 
animais, junto com o entardecer se 
encontram mais ativos. Surpreende 
também a vegetação. Elefantes, 
leões, leopardos, búfalos e 
rinocerontes, entre outros cruzam 
o nosso caminho. O nosso guia 
contará alguns dos segredos desta 
maravilha natural. Almoço e jantar 
no lodge.

Dia 4 Área Kruger/Joanesburgo/
Cidade do Cabo
Meia pensão. Aproveitamos até 
ao último momento e nesta manhã 
temos a possibilidade de poder 
realizar mais um safari. À hora 

indicada, saída deixando atrás a 
nossa reserva privada e com um 
almoço piquenique. Seguimos o 
nosso caminho para Joanesburgo. 
Hoje temos duas opções, ou 
optamos por regressar por estrada 
para Joanesburgo ou voar desde o 
Kruger à Cidade do Cabo. No caso 
de regressar a Joanesburgo por 
estrada apanharemos ali o voo para 
a Cidade do Cabo. À nossa chegada 
transfer ao hotel. 

Dia 5 e 6 Cidade do Cabo 
Pequeno-almoço. Temos pela 
frente dois dias livres para relaxar e 
conhecer esta maravilhosa cidade. 
Mas a Cidade do Cabo, para além 
das suas belezas naturais como 
as suas praias, também possui 
uma imensa riqueza cultural que 
mistura o europeu e o africano, 
num contraste cultural com uma 
impressionante riqueza artística. 
Oferecem-nos a possibilidade 
de realizar diferentes excursões 

opcionais. Há opções tão 
interessantes como ir conhecer a 
Península da Boa Esperança, a visita 
a alguma vinha com degustação 
de vinhos, excursões em barco, 
pedestrianismo ou simplesmente 
percorrer os seus museus e galerias 
de arte.

Dia 7 Cidade do Cabo/Maurícia
Pequeno-almoço. Transfer ao 
aeroporto para partir em voo com 
destino à Maurícia. Chegada e 
transfer ao hotel.

Dias 8 a 10 Maurícia
Pequeno-almoço. Dias livres.

Dia 11 Maurícia/ Portugal
Pequeno-almoço. Transfer ao 
aeroporto para partir em voo de 
regresso a Portugal. Noite a bordo.

Dia 12 Portugal
Chegada.

África do Sul Romântica e Maurícia
ÁFRICA DO SUL JOANESBURGO · RESERVA PRIVADA NO P.N. KRUGER · CIDADE DO CABO · MAURÍCIA  
PROGRAMA REGULAR · SAÍDAS GARANTIDAS · RESERVA PRIVADA NO KRUGER  

DESDE

€3.040
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

12 DIAS

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. 2 jantares e 2 almoços (um 
deles tipo piquenique) (bebidas 
não incluídas). Transporte em carro, 
combi ou autocarro (dependendo 
do número de participantes) com 
guia/acompanhante em espanhol. 
Safari regular 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. 
Maurícia: Alojamento e pequeno-
almoço. Transfers regulares em 
inglês e assistência em espanhol/
inglês à chegada ao aeroporto.
Seguro de viagem.

Importante saber
O preço desde é baseado em 
KLM, classe R, para viajar de 
31 de maio a 28 de junho e de 
3 a 27 de setembro.  (Taxas de 
aeroporto incluídas, KL: € 510). 
Safari em 4x4 aberto pelo interior 
da reserva privada com capacidade 
máxima 9-10 pessoas por veículo, 
garantindo um acompanhante de 
idioma espanhol que irá alternando 
entre os diferentes 4x4 em caso 
de haver mais de 10 participantes. 
Dia 4º há a possibilidade de voar 
diretamente desde a Área do Kruger 
à Cidade do Cabo. Preço desde 85 
€. Consultar.
A reserva privada na Área do Kruger 
encontra-se localizada fora dos 
limites do parque. Os safaris são 
feitos dentro da reserva privada.

Partidas
Segundas e sextas (4 jan-29 out).
Notas de partida:
KLM/Air France: Lisboa/Porto.

Hotéis
Joanesburgo. 1 noite Indaba Hotel - Silverbirch/4★

Reserva Privada do 
Kruger. 2 noites

Modilto Game/Lodge ou similar

Cidade do Cabo. 3 noites Park Inn Foreshore - Townhouse Hotel/4★

Maurícia. 4 noites Trou Aux Biches Beachcomber Golf 
Resort & Spa / 5★ (Junior Suite)

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. 
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Ofertas para Noivos
Todos os casais de noivos recebem:
• H. Trou Aux Biches: garrafa de vinho espumoso e uma experiência 

a dois a reservar diretamente no destino. Para casais que 
contratarem o regime de meia pensão, inclui o almoço grátis 
(consiste em 2 pratos, principal e sobremesa).

Obrigatório apresentar certificado oficial de casamento à chegada ao hotel.

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
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AT
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EN
DA

 A
NT

EC
IPADA  •  RESERVANDO  •  COM 30 DIAS  •  DE ANTECEDÊNCIA   •

5%
DESCONTO 

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

https://www.catai.pt/viajes/romance-na-africa-do-sul-e-mauricia.html/13505/travelpricer


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

Dia 2 Joanesburgo/Cataratas 
Victoria
Chegada e formalidades de 
ligação e trânsito com o voo para 
as Cataratas Victoria (Zimbabwe). 
Chegada e transfer ao hotel. Pela 
tarde, cruzeiro ao entardecer com 
“snacks” e bebidas (*dependendo 
da hora de chegada esta atividade 
poderá passar para o dia seguinte). 
Alojamento.

Dia 3 Cataratas Victoria
Pequeno-almoço. Visita das 
Cataratas. O rio Zambeze verte as 
suas caudalosas águas na fronteira 
a mais de 100 m de altura e 1.500 
m de largura. Quando o explorador 
Livingstone as descobriu exclamou: 
“Os Anjos quando estão no céu 
devem ver esta maravilha...”. Resto 
de dia livre.

Dia 4 Cataratas Victoria/Chobe
Pensão completa. Saída por 
estrada para o Parque Nacional 
de Chobe. Cruzamos a fronteira 
e chegada ao lodge. Almoço no 
lodge e em seguida safari por 
estrada em veículo 4x4. A área está 
limitada pelo rio do seu nome e o 
Linyanti. Conta com uma grande 
variedade de antílopes autóctones 
como o sitatunga e o litchwe, 
também abundam os crocodilos e 
hipopótamos. Jantar no lodge.

Dia 5 Chobe
Pensão completa. Safari pela 
manhã em veículo 4x4. A parte 
setentrional do Botswana é uma 
região plana e árida situada a 
norte do Deserto do Kalahari e está 
atravessada por quatro rios: Chobe, 
Linyati, Kwando e Okavango. Em 
Chobe abundam as florestas de 
mopane e baobás (como disse 
Livingstone “o mais parecido a uma 
gigantesca cenoura enterrada na 
areia”). 

Pela tarde novo safari em “barca 
especial panorâmica”. Almoço e 
jantar no lodge.

Dia 6 Chobe/Área do Delta do 
Okavango
Pensão completa. Transfer por 
estrada ao aeroporto de Kasane 
para voar em avioneta ao interior 
do Delta do Okavango, um rio que 
alimenta um deserto, algo insólito 
de contemplar. Chegada ao camp e 
almoço. Pela tarde desfrutaremos 
de diferentes tipos de atividades 
dependendo da meteorologia e do 
nível das águas. Jantar no camp.  

Dia 7 Área do Delta do Okavango
Pensão completa. Jornada 
dedicada às diferentes atividades 
de safari que podem ser 
(dependendo do tipo de camp e 
localização):
· Aquáticas (lancha metálica) e 
“Mokoro” (canoa típica guiada por 
um remador).
·Terrestres (em veículos 4x4) ou 

trekking caminhando com o nosso 
“ranger”. Almoço e jantar no 
Camp.

Dia 8 Delta do Okavango/Maun/
Portugal
Pequeno-almoço. Transfer à pista 
de descolagem para partir em voo 
de avioneta para Maun. Chegada e 
formalidades de ligação e trânsito 
com o voo de regresso a Portugal, 
via Joanesburgo. Noite a bordo.

Dia 9 Portugal
Chegada.

Lua de Mel no Botswana
BOTSWANA · ZIMBABWE CATARATAS VICTORIA · P.N. CHOBE · DELTA DO OKAVANGO  
PROGRAMA INDIVIDUAL COM SERVIÇOS REGULARES EM INGLÊS · 4 ALMOÇOS E 4 JANTARES  

DESDE

€4.425
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

9 DIAS

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. 4 almoços e 4 jantares 
(bebidas não incluídas). Voos 
Kasane/Delta e Delta/Maun em 
avioneta. Transfers em inglês. 

Atividades de safari em Chobe e 
Okavango oferecidas pelo hotel/
lodge ou camp, em inglês e em 
serviço partilhado com outros 
clientes do mesmo alojamento. 
Seguro de viagem.. 

Partidas
Diárias (4 jan-25 out).
Notas de partida:
British Airways: Lisboa.

Hotéis
Cat. B Cat. A

Cataratas Victoria. 
2 noites

Kingdom/3★ Victoria Falls Hotel/5★

Chobe. 2 noites Chobe Safari/Lodge  Chobe Game/Lodge
Delta do Okavango. 
2 noites

Pom Pom/Camp ou 
similar

Moremi Crossings - 
Camp Moremi - Camp 
Okavango/Camp   

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. 
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Importante saber
O preço desde é baseado na 
British Airways, classe Q, para 
viajar de 7 Janeiro a 25 de 
março em Categoria B. (Taxas de 
aeroporto incluídas, BA: € 530). 
Dependendo da época e dos voos 
disponíveis, poderá voar para 
Livingstone (Zâmbia) e passar a 
noite em Victoria Falls (Zimbábue). 
Em todos os casos, devem ser pagos 
diretamente os vistos tantas vezes 
as que forem cruzadas as fronteiras. 
Da mesma forma, a viagem devido 
à limitação de voos internos 

podem ser alterados na ordem, 
começando pelo Delta do Okavango 
e terminando nas Cataratas Vitória. 
Os pequenos aviões no Botswana 
permitem um peso máximo de 20 
kg por pessoa para a bagagem, 
incluíndo mala de mão. Traga 
malas maleáveis.  Este programa é 
regido por despesas cancelamento 
especial devido à política comercial 
de estabelecimentos hoteleiros, 
pelo que recomendamos a 
contratação de um seguro de 
cancelamento. Devido ao reduzido 

número de alojamentos no Delta 
Okavango e em Chobe, o preço 
final pode variar dependendo 
do tipo deacomodação que se 
consiga confirmar.  Por razões 
meteorológicas o nível da água do 
Delta Okavango pode ser afetado, 
pelo que as atividades aquáticas 
podem ser afetadas.

● Gaborone

●Delta do Okavango
●Reserva MoremiTsodillo Hills●

● Santuario do Nata

● Desierto do Kalahari

● P.N. Gemsbok

●P. N. Chobe

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
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EN
DA

 A
NT

EC
IPADA  •  RESERVANDO  •  COM 30 DIAS  •  DE ANTECEDÊNCIA   •

5%
DESCONTO 

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

https://www.catai.pt/viajes/lua-de-mel-no-botswana.html/11613/travelpricer


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

Dias 2 ao 4 Nassau
Tudo incluído. Dias livres. Relaxe 
nas imensas praias de areia branca 
com um transparente mar turquesa, 
desfrute do seu clima tropical, 
pratique todo o tipo de desportos 
náuticos como o snorkeling ou 
visite a capital, Nassau, que se 
apresenta como uma metróple 
sempre desperta repleta de cultura 
e modernidade. O norte enlaça-
se com Paradise Island. O nome 
já diz tudo. Trata-se de 2,7 km2 
de pura euforia pensada quase 
exclusivamente para deleitar os 

turistas. A ilha tem resorts de todos 
os tipos, hotéis, restaurantes, lojas, 
vida noturna, um campo de golfe, 
um aquário e um casino. 

Dia 5 Nassau - Exuma
Partida em voo com destino a 
Exuma. Chegada.

Dias 6 ao 8 Exuma
Alojamento. Dias livres. Estas ilhas, 
célebres pelas suas paisagens e 
praias tranquilas foram habitadas 
pelos Lealistas britânicos e os 
seus escravos na época da Guerra 
da Independência da América, o 
que acrescenta ademais, grande 
riqueza histórica e cultural. A zona 
de Exuma Cays é onde habitam os 
famosos porcos nadadores. Não se 
sabe como chegaram ali, porém 

cada vez que uma embarcação se 
aproxima, eles se jogam na água 
para pedir comida, uma atividade 
que há anos existe nesta zona. Aqui 
a natureza supera o homem, as 
costas são tranquilas e residências 
privadas são o lugar de alguns 
dos famosos mais conhecidos do 
planeta.

Dia 9 Exuma / Portugal
Tempo livre até à hora de partida 
em voo de regresso a Portugal. 
Noite a bordo.

Dia 10 Portugal
Chegada.

Bahamas Paradisíacas 
BAHAMAS NASSAU · EXUMA  
HOTÉIS SANDALS SÓ ADULTOS  · PREÇO ESTRELAIRCCUERZOS

DESDE

€3.035
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

10 DIAS

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento nos hotéis 
e regime indicados. Transfers em 
serviço regular com motorista/guia 
em inglês. Seguro de viagem. 

Importante saber
O preço desde é baseado em 
Delta Airlines, classe T, para 
viajar de 8 de setembro a 28 de 
Outubro, em Categoria B. (Taxas 
aéreas incluídas DL: € 510). 
Tudo incluído: Inclui pequeno-
almoço, almoço, jantar e bebidas 
locais. Não inclui noites de ligação 
se forem necessárias. Preços válidos 
exclusivamente para voos puros da 
Delta Airlines.

Partidas
Diárias (2 jan-31 out).
Notas de partida:
American Airlines: Lisboa/Porto.

Hotéis
Cat. B Cat. A

Nassau. 
4 noites

Melia Nassau Beach/1ª  
(Premium Ocean View) T.I.

Sandals Royal Bahamian/Luxo
(Balmoral Honeymoon Ocean 
View Club Level Suite) T.I.

Exuma. 
4 noites

Hideaways at Palm Bay 
Beach Club/Turista Sup.  
(Studio Ocean View) APA

Sandals Emerald Bay/Luxo  
(Beach House Honeymoon 
Oceanview Grande Luxe Club 
Level Room) T.I.

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. 
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Ofertas para Noivos
Todos os casais de noivos recebem:
• H. Meliá Nassau: garrafa de vinho espumoso e fruta fresca à 

chegada, 10% desconto restaurante Black Angus.
• H. Sandals Royal Caribbean e Sandals Emerald Bay: garrafa de 

vinho espumoso à chegada, serviço de cortesia noturna na primeira 
noite, e 1 pequeno-almoço servido no quarto.

Obrigatório apresentar certificado oficial de casamento à chegada ao hotel.

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

https://www.catai.pt/viajes/pt-bahamas-paradisiaca.html/14834/travelpricer


Dia 1 Portugal / Nova Iorque
Partida do voo com destino Nova 
Iorque. Chegada e alojamento.

Dia 2 Nova Iorque
Alojamento. Durante este dia 
iremos visitar os principais lugares 
de interesse: Central Park, Lincoln 
Center, Harlem, a famosa 5º 
Avenida, Rockefeller Center, a área 
universitária de Greenwich Village, 
Soho, Chinatown, e terminar na 
área mais ao sul da cidade, Battery 
Park, onde podemos ver o principal 
símbolo da cidade: a estátua da 
Liberdade ou "Lady Liberty", como é 
apelidade pelos nova-iorquinos.

Dias 3 e 4 em Nova Iorque
Alojamento. Dias livres para 
desfrutar da estadia na "Big Apple". 
Museus, compras, espetáculos da 
Broadway, restaurantes e lojas, do 

mais elegante ao mais sofisticado, 
são apenas algumas ideias de 
atividades que propomos. 

Dia 5 Nova Iorque / Portugal
Alojamento. Tempo livre até à hora 
de partida do voo de regresso a 
Portugal. Noite a bordo.

Dia 6 Portugal
Chegada.

EXCURSÕES OPCIONAIS EM 
ESPANHOL 
● Passeio a pé (4 h)
Março a maio e outubro: terça, 
quarta e sexta-feira. Junho a 
Setembro: segunda-feira a sábado. 
Rota do "Trekking Urbano" através 
do qual caminharemos pelo sul ilha, 
passando pelos melhores pontos 
tirar fotos de lugares reconhecidos 
internacionalmente como Staten 
Island Ferry, a estátua da Liberdade, 

Wall Street, Igreja Trinitry, El Toro, 
Museu dos Índios Americanos, 
Path Station, Oculus, entre outros 
lugares. A visita começa no lugar 
onde termina a excursão Upper e 
Manhattan pelo que é a maneira 
perfeita de terminar o dia. 
Recomendamos fazê-la após a visita 
da cidade.
Serviço regular: Min. 2 
pessoas. (p. p/ pessoa): € 29.
● Panoramas Americanos (aprox. 
4-5 h)  Janeiro e Fevereiro: terça, 
quinta-feira e sábado. Resto do ano: 
segunda-feira a sábado.
Itinerário extenso de "contrastes" 
que permitirá conhecer os outros 
distritos da cidade. Por exemplo, 
Brooklyn e o muito interessante 
Bairro Judeu, Queens com as suas 
múltiplas comunidades e o famoso 
Bronx, bairro conhecido como 
“Forte Apache” e a área da esquadra 

da Polícia. Esta excursão oferece 
ao visitante um vasto panorama, 
que complementa as excursões 
realizadas apenas em Manhattan, 
e inclui lugares que poucos turistas 
têm a oportunidade de conhecer. 
Recomendamos fazer isso no 
sábado, coincidindo com o fim de 
semana judaico. 
Serviço regular: Min. 2 pessoas. 
(p. p/ pessoa): € 26. (Continuação 
da visita de Alto e Baixo Manhattan, 
em Serviço privado: Min. 2 
pessoas. (p. p/ pessoa): € 47).
● Nova Iorque à noite (3 h) 
Janeiro e Fevereiro: terça e quinta-
feira. Resto do ano: segunda a 
sexta-feira. 
Nova Iorque é uma das poucas 
grandes cidades do mundo que 
pela sua configuração e situação 
pode fornecer uma grande 
variedade de vistas panorâmicas 

inesquecíveis. Através desta 
caminhada vai poder “apreciar 
de fora ”, ou seja, pelas margens 
opostas aos rios que abraçam o Ilha 
de Manhattan. Também inclui a 
visita das áreas mais ativas à noite: 
Greenwich Village, So-Ho, Little 
Italy e a zona da Broadway.
Serviço regular: Min. 2 pessoas. 
(p. p/pessoa): € 52.

Nova Iorque
ESTADOS UNIDOS  NOVA IORQUE 
ESTADIA EM NOVA IORQUE · PARTIDAS DIÁRIAS · EXCURSÕES OPCIONAIS  · PREÇO ESTRELAIR

DESDE

€995
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

6 DIAS

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). 4 noites de alojamento 
no hotel selecionado. Transfers em 
serviço regular com motorista/guia 
em espanhol/inglês. Seguro de 
viagem.

Importante saber
O precio desde e basado em 
United Airlines, Lufthansa, Air 
Canada, Swiss e Brussels na 
classe K, para viajar de 6 de 
janeiro a 24 de fevereiro no 
Skyline Hotel (Taxas aéreas 
incluídas UA: € 325).
Preços de excursão válidos apenas 
para viagens que incluem uma 
estadia em Nova Iorque com
passagem aérea, alojamento e 
transferes reservados com a Catai. 

Não inclui noites de conexão se 
necessário. As taxas de resort 
(taxas obrigatórias a pagar direto 
no destino) são as seguintes: H. 
Skyline: 25 USD quarto / noite. 
Consulte a possibilidade de hotéis 
em Nova Iorque de categoria 
superior.

Partidas
Diárias (1 jan-25 out) passando 
a noite de sábado no destino ou 
mínimo 4 dias de estadia. 
Notas de partida
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Lisboa/
Porto.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. 
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Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

https://www.catai.pt/viajes/nova-iorque.html/13295/travelpricer


GRAND PALLADIUM KANTENAH-COLONIAL RESORT & SPA/LUXO
O preço desde é baseado em Quarto Romance Villa Suite com base no regime de tudo 
incluído de 29 de agosto a 26 de outubro.   
422 quartos amplos e equipados, mais de 800 metros de uma bela praia exclusiva, acesso 
a nove restaurantes à la carte, cinco restaurantes show cooking, 21 bares e seis piscinas de 
água doce, programa diário de atividades aquáticas nos seus 3 Kids Club e um dos Centros de 
Spa & Wellness mais completos da Riviera Maya. Além disso, oferece uma atenção exclusiva 
e personalizada, o Zentropía Palladium Spa & Wellness tem um amplo ginásio dotado de 
máquinas de exercício modernas, jacuzzi, sauna e banhos a vapor. Acesso à internet Wi-Fi 
básico gratuito em todo o complexo. 

Ofertas para Noivos: upgrade de quarto sujeita à disponibilidade. Cesta de fruta e garrafa 
de licor à chegada. Cupões de desconto por serviços no hotel no valor de 1.500$ por quarto. 
15% de desconto em massagens ilimitado no SPA.

GRAND SUNSET PRINCESS/LUXO 
O preço desde é baseado em Quarto Laguna Villa Suite com base no regime de tudo 
incluído de 1 de maio a 8 de junho. 
672 quartos, Jr.Suites e Suites. 7 restaurantes à la carte e 2 restaurantes buffet. 10 bares no 
complexo. 12 piscinas, 4 delas para crianças. Ginásio, Spa e entretenimento noturno no Teatro 
Princess. Discoteca. Desportos aquáticos não motorizados. 1 aula de iniciação ao mergulho por 
estadia e Wi-Fi.

Ofertas para Noivos: quarto com cama de casal, prato de fruta fresca garrafa de vinho 
espumante à chegada, serviço de cortesia noturno, decoração especial do quarto, cocktail 
especial, foto de recordação e late check-out (sujeito à disponibilidade).

GRAND PALLADIUM WHITE SAND/LUXO
O preço desde é baseado em Quarto Romance Bungallow com base no regime de tudo 
incluído de 29 de agosto a 26 de outubro.
Localizado a meio caminho de Tulum e Playa del Carmen, ao longo da costa da Riviera Maya. 
264 quartos equipados com todas as necessidades, mais de 800 metros de uma bela praia 
exclusiva, acesso a nove restaurantes à la carte, cinco restaurantes show cooking, 21 bares 
e seis piscinas de água doce, programa diário de atividades nos seus 3 Kids Club, atividades 
aquáticas: snorkel, catamarã, caiaque, windsurf, etc. Além disso, oferece uma atenção exclusiva 
e personalizada, o Zentropía Palladium Spa & Wellness tem um amplo ginásio dotado de 
modernas máquinas de exercício, jacuzzi, sauna e banhos de vapor. Acesso à internet Wi-Fi 
básico gratuito em todo o complexo.

Ofertas para Noivos: upgrade de quarto sujeita à disponibilidade. Cesta de fruta e garrafa 
de licor à chegada. Cupões de desconto em serviços do hotel no valor de 1.500$ por quarto. 
15% desconto nos tratamentos de Spa.

TRS YUCATAN/LUXO - SÓ DULTOS
O preço desde é baseado em Quarto Romance Bungallow com base no regime de tudo 
incluído de 29 de agosto a 26 de outubro.
A 30 minutos de Playa del Carmen. Esta é a opção ideal para casais e adultos. 54 suites 
equipadas, com serviço 24 horas. Seis restaurantes à la carte e seis bares. Zona VIP na praia, 
com espreguiçadeiras e camareiros, assim como um spa de luxo. Três piscinas privadas com 
jacuzzi. Entre elas, uma piscina infinity com vistas ao mar. Ioga e aeróbica, assim como caiaque, 
mergulho e windsurf. Experiência Chic Cabaret Restaurant. Além de oferecer uma atenção 
exclusiva e personalizada, o Zentropía Palladium Spa & Wellness tem um amplo ginásio dotado 
de modernas máquinas de exercício, jacuzzi, sauna e banhos de vapor. Acesso Wi-Fi gratuito 
para os clientes alojados no TRS Yucatan Hotel.

Ofertas para Noivos: Upgrade de quarto sujeita à disponibilidade. Cesta de fruta e garrafa 
de licor à chegada. Cupões de desconto em serviços do hotel no valor de 1.500$ por quarto. 
15% desconto nos tratamentos de Spa.

Nossos serviços
Diferença de tarifa aérea, reserva 
em classes especiais. 5 noites de 
estadia em regime de tudo incluído. 
Transfers de chegada e saída.

Importante saber
O preço desde é baseado na 
United Airlines/Air Canada/
Lufthansa/Swiss/Brussels, na classe 
K. (Taxas aéreas incluídas: UA/AC/
LH/LX/SN: € 360).
Preços desde válidos apenas para 
viagens que incluam uma estadia 
em Nova Iorque, com passagem 
aérea e serviços terrestres 
reservados com a Catai. O regime 
"Tudo Incluído" pode estar sujeito 
a restrições no consumo de acordo 
com o hotel / hotéis com os quais é 
contratado dito regime. 

Para receber as vantagens de 
noivos  será necessário apresentar 
certificado casamento (máximo 
30 dias). Taxas ambientais nos 
hotéis da Riviera Maya: 20 pesos 
Mexicanos (€ 1,5 aprox.) Quarto / 
noite a ser pago diretamente no 
hotel.
Nos últimos anos, tem aumentado a 
quantidade de sargaço nas praias. A 
maioria dos hotéis efetua a limpeza 
das suas praias, mas às vezes não 
é possível limpar na sua totalidade 
ou por períodos muito extenso de 
tempo.

Partidas
Diárias (3 jan-25 out)

Notas de partida:
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Lisboa/
Porto.  

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. 

Extensão Riviera Maya 
MÉXICO · RIVIERA MAYA  
EXTENSÃO PRAIA 6 DIAS/ 5 NOITES · PREÇO ESTRELAI
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DESDE

€710
6 DIAS

DESDE

€795
6 DIAS

DESDE

€820
6 DIAS

DESDE

€995
6 DIAS

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

https://www.catai.pt/viajes/nova-iorque.html/13295/travelpricer


PUNTA CANA PRINCESS/LUXO -SÓ  ADULTOS
O preço desde é baseado na Suíte de Lua de Mel com base no regime de tudo incluído de 
1 de janeiro a 26 de outubro.   
Frente à praia Bávaro e apenas a 25 min do aeroporto. As suas 256 Suítes de Luxo e românticas 
14 Suites de Lua de Mel, dispõem de casa de banho completa com banheira de hidromassagem, 
varanda e Wi-Fi. Dispõe de 5 restaurantes e snack bar, 4 piscinas, aula de introdução ao mergulho, 
Spa-Wellness. Entretenimento noturno nos teatros Serenata e La Rumba.

Ofertas para Noivos: prato de frutas frescas, garrafa de rum, serviço de cortesia noturno, 
Late check out (sujeito à disponibilidade), decoração especial do quarto, cocktail especial Lua 
de Mel, foto de lembrança e jantar romântico (grupo) 1 dia por semana.

TRS TURQUESA/LUXO -SÓ  ADULTOS
O preço desde é baseado na Suíte de Lua de Mel com base no regime de tudo incluído de 
1 de janeiro a 26 de outubro. 
Na famosa Praia Bávaro, este hotel só para adultos. Com 372 suítes totalmente equipadas, com 
serviço de quartos 24 horas, oferece alojamento com serviço de mordomo, cama de casal, sofá, 
ar-condicionado e ventoinha de teto, cofre eletrónico, casa de banho completa com banheira 
de hidromassagem e secador de cabelo, minibar com reposição diária de água, refrescos 
e cervejas e Wi-Fi. Ioga, voleibol e tiro com arco, desportos aquáticos, seleção de pratos 
internacionais nos seus variados restaurantes e bares, acesso aos tratamentos revitalizantes do 
spa e entretenimento noturno.

Ofertas para Noivos: upgrade de quarto sujeita à disponibilidade. Cesta de fruta e garrafa 
de licor à chegada. Cupões de desconto em serviços do hotel no valor de 1.500$ por quarto. 
15% desconto nos tratamentos de Spa.

GRAND PALLADIUM LADY HAMILTON/LUXO
O preço desde é baseado nos quartos Romance Villa Suite, no regime de tudo incluido de 
25 de agosto a 26 de outubro.
Numa deslumbrante praia jamaicana, localizada perto de Lucea, uma das cidades mais 
populares da ilha, dispõe de 512 quartos equipados com todo o conforto. Todos os quartos 
oferecem serviço de quarto, banheira de hidromassagem, varanda ou terraço privativo, TV via 
satélite, frigobar e internet wireless. Composto por 10 restaurantes, 13 bares, sala de jogos, 
fitness center e Spa, minigolfe, atividades aquáticas, discoteca e teatro.

Ofertas para Noivos: upgrade de quarto sujeito a disponibilidade. Cesta de frutas e garrafa 
de licor na chegada. Vales de desconto em serviços de hotel no valor de US $ 1.500 por quarto. 
Desconto de 15% em massagens ilimitadas no SPA.

ROYALTON NEGRIL/LUXO 
O preço desde é baseado na Suíte de Lua de Mel com base no regime de tudo incluído de 
1 de janeiro a 26 de outubro. 
Uma recepção calorosa e um cocktail refrescante criam o começo ideal para as férias perfeitas 
no  Royalton Negril. Com 407 quartos de decoração moderna com: serviço de quartos, TV de 
ecrã plano e minibar. Dispõe de 9 restaurantes e 8 bares, um centro de fitness e Sap. Oferece 
Wi-Fi grátis em todo o resort.

Ofertas para Noivos: garrafa de espumante, cesta de frutas na chegada, cama king size e 
decoração especial do quarto. 

Nossos serviços
Diferença entre tarifa aérea (reserva 
em classes especiais). 5 noites de 
estadia em regime de tudo incluído. 
Transfers de chegada e saída. 

Importante saber
O preço desde é baseado em 
United Airlines, classe L/S. 
(Taxas aéreas incluídas: 
Punta Cana UA: € 615. 
Jamaica. UA: € 350).
Preços desde válidos apenas para 
viagens que incluam uma estadia 
em Nova Iorque, com passagem 
aérea e serviços terrestres 
reservados com a Catai. O regime 
"Tudo Incluído" pode estar sujeito 
a restrições no consumo de acordo 
com o hotel / hotéis com os quais é 
contratado dito regime. 

Preços válidos em voos exclusivos 
United Airlines.
Nos últimos anos, tem aumentado a 
quantidade de sargaço nas praias. A 
maioria dos hotéis efetua a limpeza 
das suas praias, mas às vezes não 
é possível limpar na sua totalidade 
ou por períodos muito extenso de 
tempo.

Partidas
Diárias (3 de jan-25  out)

Notas de partida:
United Airlines: Lisboa/Porto.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. 

Extensão Punta Cana e 
Jamaica 
REPÚBLICA DOMINICANA E JAMAICA  
EXTENSÃO PRAIA 6 DIAS/5 NOITES  · PREÇO ESTRELAI

DESDE

€1.605
6 DIAS

DESDE

€1.970
6 DIAS

DESDE

€1.830
6 DIAS

DESDE

€1.945
6 DIAS
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Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

https://www.catai.pt/viajes/nova-iorque.html/13295/travelpricer


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

Dia 2 Nova Iorque
Pequeno-almoço. Visita 
panorâmica do bairro mais 
conhecido de Nova Iorque, 
Manhattan. Durante esta visita 
percorreremos as principais zonas 
de interesse: Central Park, o 
Lincoln Center, Harlem, a famosa 
5ª Avenida, o Rockefeller Center, 
a zona Universitária de Greenwich 
Village, o Soho, Chinatown, para 
terminar na zona mais a sul da 
cidade, Battery Park, de onde 
poderemos ver o principal símbolo 
da cidade: a Estátua da Libertade ou

 “Lady Liberty”, como a conhecem 
os nova-iorquinos. Resto do dia 
livre.

Dias 3 e 4 Nova Iorque
Pequeno-almoço. Dias livres à 
sua disposição para desfrutar da 
sua estadia na “Grande Maçã”. 
Não é fácil decidir onde dedicar o 
seu tempo nesta cidade, cheia de 
atividade desde o amanhecer até ao 
cair da noite . Há sempre algo que 
fazer ou um local aonde ir. Museus, 
compras, espetáculos da Brodway, 
restaurantes e lojas, desde as mais 
elegantes às mais sofisticadas, 
são só algumas das ideias que 
oferecemos.

Dia 5 Nova Iorque/Miami
Tempo livre até à hora da partida

em voo com destino Miami. 
Chegada e alojamento.

Dia 6 Miami Beach
Alojamento. Visita panorâmica 
desta cidade, ponto de encontro 
entre Europa e América Latina. 
Percorreremos as principais zonas 
de interesse onde destacamos, 
a zona de glamour de Coconut 
Grove; a Pequena Havana, com 
os seus comércios e ambiente 
latino; o centro da cidade com o 
seu espetacular distrito financeiro; 
Miami Beach, com o seu distrito 
Art Déco e o South Beach e a sua 
rua principal de Lincoln Road, com 
inúmeras lojas e restaurantes. 
Finalmente, percorreremos Ocean 
Drive e Washington Avenue. Resto 
do dia livre.

Dia 7 Miami Beach
Alojamento. Dia livre para 
continuar a desfrutar do que 
esta cidade oferece aos seus 
visitantes: uma praia espetacular, 
um paraíso para ir às compras, 
uma gastronomia com várias 
possibilidades e uma vida noturna 
à altura das melhores cidades do 
mundo. Em definitiva, uma cidade 
para desfrutar intensamente.

Dia 8 Miami Beach/Nassau
Tempo livre até à hora da partida 
em voo com destino Nassau. 
Chegada e alojamento.

Dias 9 ao 11 Nassau
Tudo incluído. Dias livres. Relaxe 
nas imensas praias de areia branca 
com um transparente mar turquesa, 
desfrute do seu clima tropical, 

pratique todo o tipo de desportos 
náuticos como o snorkeling ou visite 
a capital, Nassau, que conserva o 
encanto e a herença arquitetónica 
colonial.

Dia 12 Nassau/Portugal
Pequeno-almoço. Tempo livre até à 
hora de partida em voo de regresso 
a Portugal. Noite a bordo

Dia 13 Portugal
Chegada.

Romance em Nova Iorque, Miami e Bahamas
ESTADOS UNIDOS · BAHAMAS NOVA IORQUE · MIAMI · NASSAU  
VISITAS DE NOVA IORQUE E MIAMI IRCCUERZOS

DESDE

€3.810
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

13 DIAS

Nossos serviços
 Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento nos hotéis 
indicados. Transfer e visitas 
panorâmicas indicadas em serviço 
regular com motorista/guia em 
espanhol. 
Bahamas: Transfers em serviço 
regular em inglês.
Seguro de viagem.

Importante saber
O preço desde é baseado em 
United Airlines, classe T, para 
viajar de 11 de Setembro a 6 de 
Outubro (Taxas aéreas incluídas. 
UA: € 435 ). 
Taxas de resort, com pagamento 
obrigatório no destino, diretamente 
aos hotéis são: Hotel Riu Plaza NY 
Times Square: 22 USD quarto / 
noite. Hotel Riu Plaza Miami Beach: 
15 USD quarto / noite. 
Os voos Miami / Nassau / Nova York 
não incluem bagagem de porão.

Partidas
Diárias (4 jan- 20 out).
Notas de partida: 
United Airlines: Lisboa/Porto.

Hotéis
Nova Iorque. 4 noites. Riu Plaza NY Times Square/1ª (Deluxe 

King) APA

Miami. 3 noites. Riu Plaza Miami Beach/1ª (Deluxe 
Ocean View King) S.A.

Bahamas. 4 noites. The Coral at Atlantis/1ª (Deluxe King 
Terrace View) S.A.

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. 
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Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

https://www.catai.pt/viajes/pt-romance-em-nova-york-miami-e-bahamas.html/14835/travelpricer


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

Dia 2 Nova Iorque 
Alojamento. Visita panorâmica 
do Manhattan, para desfrutar das 
vistas da Broadway, Times Square, 
o Empire State Building (exterior), 
o famoso bairro de Village, até 
chegar a Battery Park, onde 
poderemos avistar a famosa Estátua 
da Liberdade. Seguimos pela parte 
mais alta da ilha para contemplar o 
Rockfeller  Center, a Catedral de São 
Patrício e o Central Park, o pulmão 
verde da cidade. Tarde livre.

Dia 3 Nova Iorque/Niágara  
(595 km)  
Alojamento. Saída com destino 
as Cataratas do Niágara.O nosso 
caminho leva-nos pelos estado 
de Nova Jersey e Nova Iorque, 
chegando às cataratas  pela tarde. 
Se o tempo permitir realizaremos 

um passeio a bordo do Maid of the 
Mist (de maio a outubro, noutras 
datas ou quando não opere, visita 
aos túneis panorâmicos), esta 
atividade pode ser realizada esta 
tarde ou à primeira hora da manhã 
seguinte.

Dia 4 Niágara/Toronto/Niágara 
(339 km)
Pequeno-almoço. Saída até 
Toronto. A visita panorâmica 
de Toronto passa pela Câmara 
Municipal, a Casa Loma, a 
Universidade de Toronto e 
Ontario Place. Visita de Niágara 
com um breve percurso que nos 
permitirá ver Table Rock, a zona o 
Relógio Floral, assim como a zona 
residencial e vitivinícola de Niágara 
on the Lake.

Dia 5 Niágara/Washington D.C. 
(691 km)
Pequeno-almoço. Hoje partimos 
para Washington D.C. A viagem 
leva-nos pelos estados de Nova 

Iorque e Pensilvânia atravessando 
as montanhas Apalaches, 
verdadeira coluna vertebral da costa 
este. 

Dia 6 Washington D.C.
Pequeno-almoço. Visita 
panorâmica: o Cemitério de 
Arlington, onde se encontram os 
túmulos dos Irmãos Kennedy; os 
monumentos em memória dos 
presidentes Lincoln e Jefferson; 
a Casa Branca; a Avenida 
Pennsylvania e o Capitólio. Tarde 
livre para visitar os museus do 
Instituto Smithsonian.

Dia 7 Washington/Lancaster/
Filadélfia/Nova Iorque (480 km)
Pequeno-almoço. Pelo caminho 
faremos uma paragem em 
Lancaster, Pensilvânia (de 4 maio a 
19 outubro), o coração do território 
dos Amish, para realizar um breve 
percurso panorâmico e dispor 
de tempo para o almoço (não 
incluído).  Depois continuaremos 

para Filadélfia. Realizaremos um 
breve percurso panorâmico onde 
destacamos: o caminho de Elfreth, o 
antigo bairro vitoriano, o Boulevard 
Benjamin Franklyn e o edifício 
que alberga o Sino da Liberdade 
(exterior). Continuaremos para 
Nova Iorque.

Dia 8 Nova Iorque/Riviera Maya
Alojamento. Tempo livre até à hora 
da partida do voo com destino a 
Cancun. Transfer ao hotel.

Dias 9 a 12 Riviera Maya
Tudo incluído. Dias livres.

Dia 13 Cancun/Portugal 
Tempo livre até à hora de partir em 
voo de regresso a Portugal. Noite 
a bordo.

Dia 14 Portugal 
Chegada.

Fantástica Nova Iorque, Niágara e Riviera Maya
ESTADOS UNIDOS · MÉXICO NOVA IORQUE · NIÁGARA · TORONTO · WASHINGTON · RIVIERA MAYA 
VISITAS DE NOVA IORQUE, NIÁGARA, TORONTO E WASHINGTON · HOTEL SÓ ADULTOS, TUDO INCLUÍDO NA RIVIERA MAYA 
(COSTA MUJERES) · PREÇO ESTRELAIR

DESDE

€2.610
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

14 DIAS

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento. 4 pequenos-
almoços. Transfers, visitas e 
entradas conforme itinerário 
em circuito regular. Transporte 
em autocarro, miniautocarro ou 
minivan com ar-condicionado, 
conforme o número de passageiros. 
Guia ou guia-motorista bilingue em 
espanhol/inglês do 3º até ao 7º dia. 
Riviera Maya. Tudo Incluído. 
Transfers em serviço regular.
Seguro de viagem. 

Importante saber
O preço desde é baseado em 
United Airlines, Lufthansa, Air 
Canada, Swiss e Brussels, classe 
K, para viajar de 29 de março a 30 
de agosto (Taxas aéreas incluídas. 
UA: € 360). 
Não inclui noites de conexão se 
necessário. As taxas de resort, de 
pagamento obrigatório no destino, 
diretamente aos hotéis são: H. 
Skyline: USD 24 quarto / noite). 
Não inclui Imposto Ambiental na  
Riviera Maya: 25 pesos mexicanos 
(€ 1,5 aprox.) Quarto / noite. Tudo 
incluído: inclui pequeno-almoço, 
almoço, jantar e bebidas locais.

Partidas
Março: 15, 29.
Abril: 5, 19.
Maio: 3, 10, 17, 24, 31.
Junho: 7, 14, 21, 28.
Julho: 5, 12, 19, 26.
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30.
Setembro: 6, 13, 20, 27. 
Outubro: 4, 11.
Notas de partida:
United Airlines /Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Lisboa/
Porto.

Hotéis
Nova Iorque. 3 noites. Skyline/Turista
Niágara. 2 noites. Holiday Inn Niagara Falls o Sheraton 

at the Falls/Turista Sup.

Washington D.C. 2 noites. Renaissance Arlington Capital 
View/1ª

Riviera Maya (Costa Mujeres). 
5 noites. 

TRS Coral/Luxo (Royal Jr. Suite) T.I.

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. 
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Ofertas para Noivos
Todos os casais de noivos recebem:
• TRS Coral: quarto superior (sujeito à disponibilidade); Cesta de 

fruta e garrafa de vinho espumante no quarto. Crédito em serviços 
do hotel no valor de 1.500 USD po quarto (sujeito a condições). 15 % 
desconto em tratamentos SPA.

Obrigatório apresentar certificado oficial de casamento à chegada ao hotel.

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

https://www.catai.pt/viajes/fantastica-nova-iorque-niagara-e-riviera-maya.html/13058/travelpricer


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

Dia 2 Nova Iorque
Alojamento. Visita panorâmica 
do bairro mais conhecido de Nova 
Iorque, Manhattan. Durante esta 
visita percorreremos as principais 
zonas de interesse: Central Park, o 
Lincoln Center, Harlem, a famosa 
5ª Avenida, o Rockefeller Center, 
a zona Universitária de Greenwich 
Village, o Soho, Chinatown, para 
terminar na zona mais a sul da 
cidade, Battery Park, de onde 
poderemos ver o principal símbolo 
da cidade: a Estátua da Libertade ou 
“Lady Liberty”, como a conhecem os 
nova-iorquinos. Resto do dia livre.

Dias 3 e 4 Nova Iorque
Alojamento. Dias livres à sua 
disposição para desfrutar da sua 
estadia na “Big Apple”. Não é fácil 
decidir onde dedicar o seu tempo 
nesta cidade, cheia de atividade 
desde o amanhecer até ao cair da 
noite . Há sempre algo que fazer 
ou um local aonde ir. Museus, 
compras, espetáculos da Brodway, 
restaurantes e lojas, desde as mais 
elegantes às mais sofisticadas, 
são só algumas das ideias que 
oferecemos.

Dia 5 Nova Iorque/Las Vegas
Tempo livre até à hora da partida 
em voo com destino Las Vegas. 
Chegada e alojamento.

Dia 6 Las Vegas
Alojamento. Dia livre à sua 
disposição para desfrutar dos 
serviços do hotel, visitar os casinos, 
realizar uma excursão opcional ao 
Grand Canyon ou simplesmente 
relaxar. Recomendamos assistir 
algum dos numerosos espetáculos 
que têm lugar na cidade que vão 
desde vários do Circo do Sol a 
concertos ou espetáculos musicais. 

Dia 7 Las Vegas/Baixa Califórnia 
(Los Cabos)
Tempo livre até à hora da partida 
em voo com destino San José del 
Cabo. Chegada e alojamento.

Dias 8 ao 10 Los Cabos
Tudo incluído. Dias livres. San 
José del Cabo caracteriza-se pelas 

ruas entrelaçadas entre si, e uma 
bela vegetação de palmeiras, 
com a agradável tranquilidade 
das aldeias mexicanas. A cidade 
conta com muitos e variados 
restaurantes, jardins encantadores, 
pequenas lojas e boutiques bem 
como um belo estuário natural. 
Cabo San Lucas é um destino 
para pescadores, mergulhadores 
e os que queiram gozar das 
comodidades de um resort. Perto se 
encontra “Los Arcos", emblema da 
zona e uma das formações naturais 
de costa mais belas do mundo.

Dia 11 Baixa Califórnia (Los 
Cabos)/Portugal
Pequeno-almoço. Tempo livre até à 
hora da partida em voo de regresso 
a Portugal. Noite a bordo

Dia 12 Portugal
Chegada.

Nova Iorque-Las Vegas-Baixa Califórnia
ESTADOS UNIDOS · MÉXICO NOVA IORQUE · LAS VEGAS · BAIXA CALIFÓRNIA  
VISITA DE NOVA IORQUE IRCCUERZOS

DESDE

€2.719
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

12 DIAS

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento nos hotéis 
indicados. Transfers e visitas 
panorâmicas indicadas no serviço 
regular com motorista/guia em 
espanhol. 
Baixa Califórnia: Tudo incluído. 
Seguro de viagem. 

Importante saber
O preço desde é baseado em 
United Airlines, classe K, para 
viajar de 12 a 18 de janeiro (Taxas 
aéreas incluidas, UA: € 395). 
Não inclui noites de conexão se 
necessário. As taxas de resort 
(taxas de pagamento obrigatório 
no destino, direto ao hotel) são as 
seguintes: Hotel Skyline: 25 USD 
quarto / noite. Sahara Hotel: 38 
USD quarto / noite. Todos os preços 
estão sujeitos a suplementos como 
taxas dinâmicas. Não inclui franquia 
de bagagem no trajeto Las Vegas / 
San José del Cabo.

Partidas
Diárias (3 jan- 21 out).
Notas de partida: 
United Airlines: Lisboa/Porto.

Hotéis
Nova Iorque. 4 noites Skyline/Turista (Superior) S.A.
Las Vegas. 2 noites The Sahara/1ª (Blanca King) S.A
Baixa Califórnia. 4 noites Barceló Grand Faro Los Cabos/1ª (Deluxe 

vista mar Premium) T.I.

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. 
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Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

https://www.catai.pt/viajes/pt-nova-iorque%2C-las-vegas-baixa-california.html/14836/travelpricer


Dia 1 Portugal/Las Vegas
Partida em voo com destino a 
Las Vegas pela rota escolhida.  
Considerada a cidade mais famosa 
no meio do deserto de Nevada. 
Na sua rua principal, conhecida 
como “The Strip” concentram-se 
a maioria dos hotéis quase todos 
espetaculares. Alojamento

Dia 2 Las Vegas
Alojamento. Dia livre.

Dia 3 Las Vegas/Los Angeles
Alojamento. Partida em voo para Los 
Angeles. Transfer ao hotel. É a maior 
cidade da Califórnia e a segunda 
maior dos Estados Unidos. O nome 
original da cidade era “A Aldeia 
de Nossa Senhora Rainha de Los 
Ángeles”, mas adotou a versão curta 
de Los Angeles. Resto do dia livre.

Dia 4 Los Angeles
Alojamento. Visita panorâmica 
da cidade incluindo Hollywood 
e Beverly Hills. O seu Bairro 
Chinês, Sunset Boulevard, onde se 
encontram os nomes das estrelas 
do espetáculo nas calçadas ou o 
Teatro Chinês de Mann, onde os 
famosos do cinema deixaram as 
suas marcas de mãos e dos pés. 

Dia 5 Los Angeles 
Alojamento. Dia livre.

Dia 6 Los Angeles/São Francisco
Alojamento. À hora indicada, 
transfer ao aeroporto para 
embarcar em voo com destino a São 
Francisco. Transfer ao hotel e resto 
do dia livre. Chegada e alojamento.

Dia 7 São Francisco
Alojamento. Visita panorâmica 

da cidade: Twin Peaks, a Catedral 
de Santa Maria, o Centro Cívico, 
o seu famoso Bairro Chinês ou a 
espetacular vista da Ponte Golden 
Gate. Sem nos esquecermos Álamo 
Square, a Florida e Lombard Street 
ou a movimentada Fisherman’s 
Wharf, com os seus centros 
comerciais, bares, restaurantes e 
os seus inquilinos mais famosos: 
a colónia permanente de leões- 
marinhos. Tarde livre.      

Dia 8 São Francisco
Alojamento. Dia livre.

Dia 9 São Francisco/Portugal 
Partida em voo de regresso a 
Portugal. Noite a bordo.

Dia 10 Portugal
Chegada.

Romance na Califórnia e Las Vegas 
ESTADOS UNIDOS LAS VEGAS · LOS ÁNGELES · SÃO FRANCISCO 
VISITAS DE LOS ANGELES E SÃO FRANCISCO · EXTENSÃO À RIVIERA MAYA · HOTEL RIVIERA MAYA SÓ ADULTOS 

DESDE

€2.483
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

10 DIAS

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento nos hotéis 
indicados ou categoria similar. 
Transfers e visitas panorâmicas 
em serviço regular com guia em 
espanhol. 
Riviera Maya. Tudo Incluído. 
Transfers em serviço regular. 
Seguro de viagem

Importante saber
O preço desde é baseado em 
Unites Airlines, Lufthansa, Air 
Canada, Swiss y Brussels, classe 
K, para viajar  de 10 a 31 de 
janeiro (Taxas aéreas 
incluídas: UA/LH/AC/LX/SN: € 350). 
Não inclui noites de conexão 
se eram necessários. Não inclui 
refeições excepto durante a estadia 
na Riviera Maya. As taxas (resort 
fee) são de pagamento obrigatório 
no destino, diretamente ao hotel: 
Hotel Wynn: 40 USD quarto/noite. 
Hotel Zephyr: 24 USD quarto/
noite. Extensão Riviera Maya: Taxas 
ambientais no hotel da Riviera 
Maya: 20 pesos mexicanos (1.5 € 
aprox.) quarto/noite. Tudo Incluído: 
Inclui pequeno-almoço, almoço, 
jantar e bebidas locais. O trajeto 
aéreo Las Vegas/Los Angeles/
São Francisco/Cancun não inclui 
franquia de bagagem

Partidas
Diárias (1 jan- 26 out) 
Notas de partida:
United Arlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Lisboa/
Porto.

Hotéis
Las Vegas. 2 noites Wynn Las Vegas/Luxo.  

(Deluxe Resort King)
Los Ángeles. 3 noites Luxe Sunset Boulevard/1ª.

(Superior King)
São Francisco. 3 noites Zephyr Fisherman’s Wharf/1ª.

(Standard)

Riviera Maya. 4 noites Platinum Yucatán Princess/Luxo. 
(Honeymoon Suite) T.I.

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. 
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Extensão Riviera Maya
Dia 9 São Francisco / Cancún
Saída em voo com destino a 
Cancún. Transfere ao hotel e resto 
do dia livre.

Dias 10 a 12 Riviera Maya
Tudo incluído. Dias livres.

Dia 13 Riviera Maya / Portugal
Voo de regresso a Portugal. Noite 
a bordo.

Dia 14 Portugal
Chegada.

Ofertas para Noivos
Todos os casais de noivos recebem:
• H. Platinum Yucatán Princess:  quarto com cama de casal; 

prato de frutas frescas e garrafa de vinho espumante à chegada, 
serviço de cortesia noturno, late check-out sem custo (sujeito à 
disponibilidade), decoração especial no quarto; coquetel especial 
lua de mel e foto de recordação.

Obrigatório apresentar certificado oficial de casamento à chegada ao hotel.

DESDE

€ 1.079
6 DIAS

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C

AT
AI

  •
  V

EN
DA

 A
NT

EC
IPADA  •  RESERVANDO  •  COM 30 DIAS  •  DE ANTECEDÊNCIA   •

5%
DESCONTO 

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

https://www.catai.pt/viajes/romance-na-california-e-las-vegas.html/12670/travelpricer


Dia 1 Portugal/Toronto
Partida em voo com destino  Toronto, 
pela rota escolhida. Resto do dia 
livre. Alojamento.

Dia 2 Toronto/Niágara (125 km)
Pequeno-almoço. Visita 
panorâmica da cidade: o centro 
financeiro, a antiga e nova Câmara 
Municipal a Avenida University, o 
Parlamento provincial, o distinto 
bairro Yorkville e o bairro chinês. 
Paragem fotográfica para admirar 
a Torre CN do exterior. Partida para 
Niagaraon- the-Lake. Dispomos 
de 1h para passear pelas suas ruas 
antes de continuar para Niágara pelo 
caminho ao longo do rio. Tempo livre 
pela noite para visitar as cataratas.  

Dia 3 Niágara/Mil Ilhas/Ottawa 
(530 km) 
Pequeno-almoço. Partida 

para a zona das Mil Ilhas, onde 
realizaremos um, passeio de uma 
hora em barco para admirar as suas 
mansões na nascente do rio São 
Lourenço. Seguimos para a capital 
do país que supreenderá pela sua 
bela arquitetura e geografia nas 
margens do rio Ottawa. Ao chegar 
começaremos a visita panorâmica 
que completaremos no dia seguinte.

Dia 4 Ottawa/Quebec (439 km)
Meia pensão. Continuamos a visita 
panorâmica da cidade: a Catedral, a 
residência do  Primeiro-Ministro, do 
Governador-Geral e o Canal Rideau. 
Desde o dia 24 de junho ao 22 de 
agosto assistiremos ao render da 
guarda na colina do Parlamento.  
Fora dessas datas, faremos a visita a 
pé da colina parlamentar. Saída para 
o Quebec. Pelo caminho visitaremos 

uma plantação onde é produzido 
o xarope de ácer e onde teremos 
um almoço típico de lenhadores. 
À chegada começaremos a visita 
panorâmica da cidade, que 
dependendo do tempo, poderá ser 
terminada no dia seguinte.

Dia 5 Quebec
Pequeno-almoço. Manhã livre. 
Pela tarde, visita da cidade: a 
cidade amuralhada, a parte alta 
e baixa, a Praça das Armas, as 
Planícies de Abraham (também 
chamados Campos de Batalha), o 
Cabo Diamante, a Promenade des 
Gouverneurs, a Praça Royal e o 
Parlamento da província.  

Dia 6 Quebec
Pequeno-almoço. Dia livre.  
Regresso a Quebec.

Dia 7 Quebec/Montreal (270 km)
Pequeno-almoço. Saída para 
Montreal. Visita desta vibrante 
cidade: o estádio Olímpico, a rua St. 
Laurent, o bairro Le Plateau Mont 
Royal; a Praça das Armas 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 8 Montreal/Portugal
Pequeno-almoço. Tempo livre até à 
hora de partir em voo de regresso a 
Portugal. Noite a bordo.

Dia 9 Portugal
Chegada.

Canadá Romântico 
CANADÁ  TORONTO · NIÁGARA · MIL ILHAS · OTTAWA · QUEBEC · MONTREAL   
CIRCUITO REGULAR COM GUIA BILINGUE CASTELHANO/PORTUGUÊS · OPCIONAL OBSERVAÇÃO DE BALEIAS OU COSTA 
BEAUPRE · PREÇO ESTRELAIRCCUERZOS

DESDE

€1.470
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

9 DIAS

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. 1 almoço (bebidas não 
incluídas). Transfers, visitas e 
entradas segundo itinerário em 
circuito regular. Transporte em 
autocarro, miniautocarro ou 
minivan com ar-condicionado, 
segundo o número de passageiros. 
Guia ou motorista/guia bilingue 
em espanhol/português. Serviço de 
bagageiros nos hotéis (1 mala por 
pessoa). Seguro de viagem.

Importante saber
O preço desde é baseado em 
Air Canada, Lufthansa, United 
Airlines, Swiss e Brussels, classe 
K, para viajar de 3 a 24 de maio, 
em hotéis categoria B. (Taxas 
aéreas incluídas. AC/LH/UA /LX/
SN: € 310).
Quando o Hornblower não estiver 
disponível, será substituído pelos 
túneis panorâmicos. Se o passeio 
em barco pelas Mil Ilhas não puder 
ser realizado, será substituído pelo 
Museu das Civilizações de Ottawa.  

Partidas
Maio: 3, 10, 17, 24, 31
Junho: 7, 14, 21, 28
Julho: 5, 12, 19, 26
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30
Setembro: 6, 13, 20, 27
Outubro: 4, 11, 18, 25
Notas de partida:
Air Canada/United Airlines/
Lufthansa/Swiss/Brussels: Lisboa/
Porto. 

Opcionais: (p/pessoa)
Serviços ou excursões:
● Plano de comidas: 2 almoços  
(dias 2 e 7): € 82.
● Costa de Beaupré com almoço  
(dia 5): € 82.
● Observação de baleias com almoço 
(dia 6): € 146.
● Quarto vista cataratas em Niagara 
(apenas Cat. A)(por quarto): 105€

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

Quebec. 3 noites Lindbergh/ Turista Hotel Loews Le 
Concorde o Palace 
Royal/ Turista Sup.

Montreal. 1 noite Hotel du Faubourg/ 
Turista Superior

Novotel/1ª

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. 
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Ofertas para Noivos
Todos os casais de noivos recebem:
• Certificado de recém casados em Niagara.
• Os diferentes hotéis podem oferecer pequenas atenções como: 

upgrade de quarto, cama king size, um cartão de felicidades do 
hotel, bombons ou garrafa no quarto. Cada hotel é diferente e não 
podemos assegurar que estas atenções estão garantidas.

Obrigatório apresentar certificado oficial de casamento à chegada ao hotel.

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

https://www.catai.pt/viajes/canada-romantico-pt.html/13498/travelpricer


Dia 1 Portugal/Calgary/Banff 
(125 km)
Partida em voo com destino 
Calgary, pela rota escolhida. À 
chegada, dirigimo-nos através 
da estrada transcanadiana para 
o Parque Nacional de Banff onde 
durante o caminho possivelmente 
veremos a típica fauna selvagem 
desta região.Alojamento.

Dia 2 Banff/Lake Louise/Banff 
(200 km) 
Pequeno-almoço. Visita dos 
lagos mais famosos do Canadá. 
Iniciaremos com o bonito Lago 
Moraine (junho a setembro) 
enquadrado com o Vale dos Dez 
Picos.Seguiremos para o local mais 
famoso do parque, o Lago Louise e 
o Lago Esmeralda que nos cativará 
com a sua intensa cor.

Dia 3 Banff/Campos de Gelo/
Jasper (295 km)
Pequeno-almoço. Iniciaremos 
o dia fotografando a Montanha 
Castelo. Seguiremos pela estrada 
dos glaciares que nos dará entrada 
ao Parque Nacional de Jasper, 
onde ao longo da estrada que o 

cruza, admiraremos o Glaciar Pata 
de Corvo e os lagos Bow e Peyto 
(durante os meses de verão). 
Chegamos ao Glaciar Athabasca, 
no Campo de Gelo Colúmbia, o 
maior campo de gelo (325 km2) 
a sul do Círculo Polar Ártico, onde 
teremos um passeio no Ice Explorer 
(incluído). Seguimos para Jasper.   

Dia 4 Jasper/Canyon Maligne/
Kamloops
Meia pensão. Saída para o 
Canyon Maligne onde teremos a 
oportunidade de admirar os lagos 
Pyramid e Patricia. Ao longo do 
Lago Moose podemos ver o mais 
alto e majestoso pico (3.954m) 
das Rochosas Canadianas no 
Parque Provincial de Mount 
Robson. Abandonaremos as altas 
montanhas e nas imediações do 
Parque Provincial de Wells Gray, 
visitaremos as cascatas Spahats 
com 70 m de altura. Seguimos 
para Kamloops, passando para um 
cenário de pradarias até chegar ao 
nosso alojamento, um rancho ao 
estilo do oeste canadiano. Jantar. 

Dia 5 Kamloops/ Vancouver  
(378 km)
Pequeno-almoço. Continuamos o 
nosso percurso rumo a Vancouver 
para chegar ao Rio Fraser. 
Descemos por amplos vales e 
pradarias até chegar a Vancouver. 
À chegada realizaremos um breve 
percurso panorâmico da cidade.

Dia 6 Vancouver
Meia pensão. Visita da cidade 
de Vancouver. Começamos a 
visita por Yaletown, para passar 
à exótica Chinatown, e ao bairro 
mais antigo da cidade, o cativante 
Gastown, com um original relógio 
de vapor. A poucos minutos do 
porto chegamos a Stanley Park, que 
oferece uma maravilhosa vista da 
baía, da cidade e das Montanhas 
Costeiras. Paragem para tirar fotos 
de uns autênticos totens indígenas. 
Por último entramos em Granville 
Island com o seu ambiente 
marinheiro. Pela noite desfrutará 
de um jantar romântico num dos 
restaurantes da cadeia Glowbal, 
os mais famosos de Vancouver 
(transfers para o restaurante não 
incluídos).

Dia 7 Vancouver/Victoria
Pequeno-almoço. O dia começa 
com uma confortável viagem de 
1h30 em ferry (incluído), que nos 
levará para a Ilha de Vancouver. 
Navegaremos entre um arquipélago 
com pequenas comunidades, 
casas de campo e se tivermos 
sorte, veremos baleias cinzentas, 
orcas e focas próximas da nossa 
embarcação. Visita aos Jardins de 
Butchart (incluído), os jardins mais 
famosos da América pela sua incrível 
variedade de flores e árvores. No 
centro da cidade teremos tempo 
livre para visitar o Hotel Empress, o 
Parlamento e caminhar pela baía. 

Dia 8 Victoria/Vancouver
Pequeno-almoço. Tempo livre para 
visitar as suas atrações e realizar 
compras na rua government, 
ou então realizar uma excursão 
para observar baleias (opcional). 
Pela tarde (pelas 17h), regresso a 
Vancouver em ferry. 

Dia 9 Vancouver/Portugal
Pequeno-almoço. Tempo livre até 
ao momento de realizar o transfer 
ao aeroporto para partir em voo de 
regresso a Portugal. Noite a bordo. 

Dia 10 Portugal
Chegada.

Romance nas Rochosas Canadianas  
CANADÁ BANFF · LAKE LOUISE · JASPER · KAMLOOPS · VANCOUVER · VICTORIA   
CIRCUITO REGULAR · INCLUI 2 JANTARES · NOITE EM VICTORIA 

DESDE

€3.217
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

10 DIAS

Nossos serviços 
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. 2 jantares (bebidas não 
incluídas). Transfers, visitas e 
entradas segundo itinerário em 
circuito regular. Transporte em 
autocarro, miniautocarro o minivan 
com ar-condicionado, segundo o 
número de passageiros. Guia ou 
motorista/guia em espanhol/inglês. 
Serviço de bagageiros nos hotéis 
(1 mala por pessoa). Seguro de 
viagem. 

Importante saber
O preço desde é baseado em 
Air Canada, Lufthansa, United 
Airlines, Swiss y Brussels, classe 
K, para viajar de 17 maio a 7 de 
junho. (Taxas aéreas incluídas:
AC/LH/UA/LX/SN: € 310 €).
Se o voo de chegada a Calgary 
for posterior às 20h00, terá um 
suplemento por pessoa de 50 €. No 
hotel em Jasper, terá à disposição 
um crédito de 20 CAD p./pessoa 
para o bar restaurante do hotel. 
(Importe para gastar no hotel e 
não reembolsável em caso de não 
utilização).

Partidas
Maio: 17, 24, 31
Junho: 7, 14, 21, 28
Julho: 5, 12, 19, 26
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30
Setembro: 6, 13, 20, 27
Outubro: 4.
Notas de partida:
Air Canada/Lufthansa/United 
Airlines/Swiss/Brussels: Lisboa/
Porto.

Hotéis
Banff. 2 noites Banff Aspen Lodge/Turista 
Jasper. 1 noite Tonquin Inn/Turista 
Kamloops. 1 noite South Thompson Inn/Turista 
Vancouver. 3 noites Sutton Place Vancouver/1ª Sup 
Victoria. 1 noite Fairmont Empress/1ª Sup 

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. 
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Ofertas para Noivos
Todos os casais de noivos recebem:
• H. Banff Aspen Lodge: pastelaria caseira no quarto.
• H. Tonquin Inn: quarto superior (sujeito à disponibilidade) ou 

garrafa de vinho.
• H. South Thompson Inn: quarto King Romance (sujeito à 

disponbilidade) e chocolates no quarto.
• H. Sutton Place: morangos com chocolate ou similar.
• H. Fairmont Empress: morangos cobertos de chocolate no quarto.
 Obrigatório apresentar certificado oficial de casamento à chegada ao hotel.

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C

AT
AI

  •
  V

EN
DA

 A
NT

EC
IPADA  •  RESERVANDO  •  COM 30 DIAS  •  DE ANTECEDÊNCIA   •

5%
DESCONTO 

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

https://www.catai.pt/viajes/romance-nas-rochosas-canadianas.html/13507/travelpricer


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

Dia 2 Melbourne
Chegada e alojamento a Melbourne, 
a “Cidade Jardim”. Capital da moda e 
da cultura da Austrália, tendo todos 
os ingredientes para ser uma das 
cidades mais atrativas e interessantes 
do mundo, com um grande 
calendário de eventos desportivos e 
espetáculos artísticos.

Dia 3 Melbourne 
Alojamento. Visita da cidade, os 
Jardins de Flagstaff, a Universidade, 
o Parlamento, a Antiga Casa da 
Alfândega, a Estação de Flinders 
Street, a Catedral de St. Paul e St. 
Patrick, os Jardins Fitzroy onde se 
encontra a cabana do Capitão Cook 
e a Torre Eureka. Sugerimos jantar 
num elétrico colonial “Tramcar”, 
enquanto percorremos a cidade 
iluminada.

Dia 4 Melbourne
Alojamento. Dia livre. Sugerimos 
uma visita opcional à Great Ocean 
Road e aos 12 Apóstolos.

Dia 5 Melbourne/Sydney
Alojamento. Partida em voo 
com destino a Sydney, a maior 
metrópole do país. Na sua bela baía 
destacamos a Ponte e o Teatro da 
Ópera. Outro lugar emblemático é o 
Darling Harbour.

Dia 6 Sydney
Alojamento. Visitaremos o bairro 
com mais história de Sydney e lugar 
de nascimento da Austrália em 
1788, “The Rocks”, o pitoresco e 
cosmopolita bairro de Kings Cross 
e a famosa praia de Bondi. Um 
cruzeiro pela bela Baía de Sydney 
irá oferecer uma perspectiva única 
do espetacular Teatro da Ópera, a 
Ponte da Baía e o Forte Denison. 
Almoço a bordo. Tarde livre.

Dias 7 e 8 Sydney
Alojamento. Dias livres. Sugerimos 
uma visita opcional a Featherdale 
Wildlife Park para conhecer a 
fauna autóctone australiana e as 
Montanhas Azuis.

Dia 9 Sydney/Cairns
Alojamento. Partida em voo com 
destino a Cairns, porta de entrada à 
Grande Barreira de Coral. 

Dia 10 Cairns/Grande Barreira de 
Coral/Cairns
Alojamento. Cruzeiro em catamarã 
até à Grande Barreira de Coral a 
maior do mundo com 2.300 km 
onde poderemos nadar, mergulhar 
e observar os corais exóticos que 
compõem esta maravilha natural. 
Almoço a bordo.

Dia 11 Cairns
Alojamento. Dia livre. Sugerimos 
uma visita opcional ao P.N. 
Wooroonooran, onde poderemos 
nadar numa lagoa e deslizar pelas 
rochas ou ir à vila de Kuranda no 
Skyrail.

Dia 12 Cairns/ Hamilton Island 
(Ilhas Whitsunday)
Alojamento. Partida em voo com 
destino a Hamilton Island, situada 
ao lado da Grande Barreira de 
Coral, oferecendo uma experiência 
inigualável, com paisagens 
exuberantes e águas tranquilas, 
belos recifes de coral e praias 
maravilhosas.

Dia 13 a 15 Hamilton Island
Alojamento. Dias livres.

Dia 16 Hamilton Island/Portugal
Partida em voo de regresso a 
Portugal. Noite a bordo.

Dia 17 Portugal
Chegada.  

Lua de Mel na Austrália e Praias
AUSTRÁLIA · INDONÉSIA MELBOURNE · CAIRNS · SYDNEY · HAMILTON ISLAND OU BALI OU MALDIVAS  
PROGRAMA INDIVIDUAL · PEQUENO-ALMOÇO EM BALI · PENSÃO COMPLETA EM MALDIVAS

DESDE

€4.535
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

17 DIAS

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento. 
Australia. Transfers privados e 
em inglês na Austrália exceto em 
Hamilton que são regulares. Visitas 
em serviço regular com guia em 
espanhol/inglês em Melbourne, e 
em Sydney às segundas, quartas, 
sextas e sábados em espanhol 
ou inglês, demais dias em inglês. 
Visto da Austrália, nacionalidade 
portuguesa. Seguro de viagem.
Bali. Alojamento e pequeno-almoço 
e jantar em Jimbaran (bebidas 
não incluídas). Transfers e visitas 
exclusivos Catai em espanhol. 

Maldivas. Pensão completa. 
(bebidas não incluídas). Transfers 
regulares em hidroavião com 
assistência em inglês. 
Seguro de viagem.

Importante saber
O preço desde é baseado em 
Cathay Pacific, classe S, para viajar 
de 18 a 30 de abril. (Taxas aéreas 
incluídas: CX: € 345).

Partidas
Diárias  (1 abr-16 out).
Notas de partida: 
Emirates/Cathay Pacific/Qantas: 
Lisboa/Porto.

Hotéis
Melbourne. 3 noites The Savoy Hotel On Little Collins/4★

Cairns. 3 noites Pacific/4★

Sidney. 4 noites Park Royal Darling Harbour 4/★
Hamilton Island. 
4 noites.

Hamilton Island Resort 
(Coral Sea View)/4★

Bali. 4 noites Melia Bali 5/★ (Garden View)
Maldivas. 4 noites Kuramathi Maldives/4★ (Beach Villa)

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. 
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Ofertas para Noivos
Todos os casais de noivos recebem:
• Austrália: uma garrafa de vinho espumante em Melbourne e Cairns.
• H. Melia Bali (min. 4 noites): frutas, flores e presente de casamento, 

30 min de massagem, 10% de desconto em tratamentos de spa, late 
check out até às 16.00 h. (sob pedido) e um presente do hotel.

• H. Kuramathi Maldives (min. 4 noites): decoração floral na cama, 
uma garrafa de vinho e bombons.

 Obrigatório apresentar certificado oficial de casamento à chegada ao hotel.

OPÇÃO BALI
Desde € 4.140 (Taxas e combustível incluídos). 
Possibilidade de alterar Hamilton Island por 4 noites de estadia em Bali 
no H. Melia Bali/5★ com pequeno-almoço. O preço desde é baseado 
em Qantas, classe S, para viajar de 18 a 30 de abril. 
Taxas aéreas incluídas: € 510.

OPÇÃO  MALDIVAS.
Desde € 5.205  (Taxas e combustível incluídos). 
possibilidade de alterar Hamilton Island por 4 noites de estadia nas 
Maldivas, no H. Kuramathi Maldives/4★, em regime de pensão 
completa. O preço desde é baseado em Emirates, classe U/K, para 
viajar de 1 maio al 30 de junho. Taxas aéreas incluídas: € 345 €
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  C

AT
AI

  •
  V

EN
DA

 A
NT

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

https://www.catai.pt/viajes/lua-de-mel-australia-e-praias.html/12673/travelpricer


Dia 1 Portugal/ Papeete
Partida em voo com destino a 
Papeete, porta de entrada a estas 
paradisíacas ilhas da Polinésia 
Francesa, pela rota escolhida. Noite 
a bordo.

Dia 2 Papeete/Moorea 
Chegada e formalidades de ligação 
e trânsito com o voo a Moorea, “a 
ilha mágica”, um jardim exuberante 
sobre uma lagoa perfeita recortada 
por duas baías, a baía de Cook 
e a de Opunohu, o seu frondoso 
relevo contrasta com a claridade 
azul da lagoa. As suas praias de 
areia branca, a diversidade dos 
seus fundos de coral e a riqueza 
da sua fauna marinha, fazem da 
Moorea um destino privilegiado. 
Alojamento.

Dias 3 e 4  Moorea 
Pequeno-almoço. Dias livres 
para visitar a ilha, com montanhas 
vulcânicas cobertas pelo verde 
aveludado dos coqueiros, palmeiras 
e plantações de ananás, ou para 
desfrutar das suas esplêndidas 
praias e todas as suas atividades.

Dia 5  Moorea/Bora Bora ou Tahaa
Pequeno-almoço. Partida em 
voo para Bora Bora ou Tahaa. Bora 
Bora, a “Pérola da Polinésia”, ilha 
vulcânica situada numa das mais 
belas lagoas do mundo, de águas 
cristalinas e numerosas ilhotas 
(motus) paradisíacas. A sua silhueta 
está esculpida pelos cumes das 
suas três montanhas sendo a mais 
elevada o Otemanu (724 m). Bora 
Bora é uma ilha que seduz e não 
deixa ninguém indiferente.  Tahaa 

“a ilha da Baunilha”, sinta-se como 
Robinson Crusoe deitado na areia 
fina rodeada de palmeiras, em 
frente à uma água cristalina.

Dias 6 e 7 Bora Bora ou Tahaa
Pequeno-almoço. Dias livres para 
visitar a ilha, fazer excursões em 
catamarã com piquenique num 
motu, acariciar as mantas gigantes 
e admirar a infinidade de peixes 
multicores.    

Dia 8 Bora Bora ou Tahaa/Papeete
Pequeno-almoço. Partida em voo 
para Papeete, a capital do Taiti, ”a 
ilha da luz”. Conta com cascatas 
imponentes, sítios arqueológicos 
e pontos panorâmicos inimitáveis. 
Não perca o mercado e desfrute das 
suas cores e sabores locais.  

Dia 9 Papeete/Portugal 
Partida em voo de regresso a 
Portugal. Noite a bordo.

Dia 10 Portugal
Chegada

Lua de Mel na Polinésia
POLINÉSIA MOOREA · BORA BORA OU TAHAA · PAPEETE 
PPROGRAMA INDIVIDUAL · PEQUENOS-ALMOÇOS · PREÇO ESTRELAI

DESDE

€4.290
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

10 DIAS

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço, excepto hotel Vahine, só 
alojamento. Transfers regulares em 
inglês. Voos internos na Polinésia. 
Assistência em espanhol/inglês em 
Papeete. Seguro de viagem. 

Importante saber
O preço desde é baseado na Air 
France, classe N, para viajar de 1 
de novembro a 10 de dezembro, 
no Le Bora Bora by Pearl 
Resort/4★ Sup.  (Taxas aéreas 
incluídas. AF: € 730). 
As taxas de alojamento na Polinésia, 
200 CFP (2 € aprox.) p./pess. e 
noite devem ser pagas pelo Cliente 
diretamente no hotel.

Partidas
Diárias (2 jan-30 out).
Pela operatividade de voos, em 
algumas partidas terá de fazer uma 
noite em Los Angeles ou Papeete ou 
passar uma noite a mais ou a menos 
em voo.
Notas de partida: 
Air France/KLM: Lisboa/Porto.

Hotéis
Opc. Pearl Opc. Intercontinental

Moorea. 
3 noites

Le Sofitel Kia Ora Moorea 
Beach Resort /4★Sup

Sofitel Moorea Ia Ora 
Beach Resort/4★Sup

Bora Bora. 
3 noites

Le Bora Bora by Pearl 
Resort/4★Sup 

Intercontinental 
Thalasso/5★

Papeete. 
1 noite

Tahiti Pearl/4★ Intercontinental Tahiti/5★

Taha´a. 
3 noites

Vahine Island Private Resort 
/Lodge

Le Taha´a Island Resort & 
Spa/5★

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. 
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Ofertas para Noivos
Todos os casais de noivos recebem:
• H. Le Sofitel Kia Ora Moorea Beach Resort: um pareo, uma T-shirt, 

uma garrafa de champanhe (75 cl.) e flores no quarto.
• H. Le Bora Bora by Pearl Resort: uma garrafa de champanhe (75 cl.)
• H. Tahiti Pearl Beach: um presente
• H. Vahine: uma taça de champanhe ao pôr do sol e jantar.
• H. Intercontinental Tahiti: uma garrafa de champanhe (37,5 cl).
• H. Intercontinental Thalasso: uma garrafa de champanhe (37,5 cl) 

e um presente.
• H. Le Taha´a Island Resort & Spa: uma garrafa de champanhe 

(37,5 cl) e decoração floral no quarto.
Obrigatório apresentar certificado oficial de casamento à chegada ao hotel.

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

https://www.catai.pt/viajes/lua-de-mel-na-polinesia.html/11622/travelpricer


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. Alojamento.

Dia 4 Auckland / Rotorua  
(249 kms)
Alojamento. Partida para Rotorua, 
no caminho, recomendamos visitar 
Hobbiton Movie Set, em Matamata.

Dia 5 Rotorua
Alojamento. Dia livre, algumas 
atividades opcionais seriam Parque 
Kaurau, Lagos Rotorua ou a visita 
da Reserva Termal do Te Puia e 
participar de um jantar hangi com 
danças tradicionais.

Dia 6 Rotorua / Tongariro  
(180 kms)
Alojamento. A caminho 

recomendamos visitar Huka Falls, 
as maiores cataratas na Nova 
Zelândia antes de chegar ao Parque 
Nacional Tongariro, dominado por 
seus três vulcões ativos: Ruapehu, 
Ngauruhoe e Tongariro.

Dia 7 Tongariro / Wellington 
(340kms)
Alojamento. Saída para 
Wellington, capital desde o ano de 
1865.

Dia 8  Wellington / Picton / 
Nelson (129kms + 3 hrs de Ferry)
Alojamento. Devolução de carro 
de aluguer no terminal do Ferry. 
Estreito de Cook. Chegada para 
Picton e levantar o carro de aluguer. 
Partida para Nelson.

Dia 9 Nelson 
Alojamento. Dia livre na capital do 
Sol da Nova Zelândia com muitas 
atividades ao ar livre. A entrada para 
o Parque Nacional Abel Tasman, é 

apenas um hora de carro, onde você 
pode atividades.

Dia 10 Nelson / Hokikita 
(340kms)
Alojamento. Siga para o sul onde 
poderão ver as famosas Pancacke 
Rock. Continuação para Hokitika, 
uma pequena cidade costeira, 
oferece a oportunidade de realizar 
atividades ao ar livre.

Dia 11 Hokikita / Franz Josef 
(aprox. 136 kms)
Alojamento. Sair para Franz Josef. 
Uma caminhada do estacionando 
até ao glaciar trará vistas incríveis 
e a ideia da imensidade do glaciar 
Franz Josef.

Dia 12 Franz Josef / Wanaka  
(277 kms)
Alojamento. Continuamos em 
direção ao ut, passando pela aldeia 
de Haast até chegar à bela região 
de Wanaka.

Dia 13 Wanaka / Queenstown 
(117 kms)
Alojamento. Partida para Wanaka. 
Cidade popular pelos seus 
desportos de aventura como o 
jet-boaing, bungy-jumping, entre 
outros.

Dia 14 Queenstown 
Alojamento. Dia livre. 
Recomendamos a experiência de 
barco de alta velocidade pelo rio 
Shotover ou realizar uma excursão 
de dia completo a Milord Sound ou 
fazer algum sobre-voo. 

Dia 15 Queenstown / 
Christchurch
Alojamento. Saída para 

Christchurch, direção ao norte do 
país, passaremos pelas aldeias 
Tarras, Omarama, Twinzel, Tekapo 
e Failie. 

Dia 16 Christchurch / Portugal
Devolução do carro de aluguer. 
Saída em voo para regresso a 
Portugal. Noite a bordo. 

Dia 17 Portugal
Chegada. 

Lua de Mel na Nova Zelândia 
NOVA ZELÂNDIA  AUCKLAND · ROTORUA · TONGARIRO · WELLINGTON · NELSON · FRANZ JOSEF · WANAKA ·  QUEENSTOWN · CHRISCHRUCH   
AVIÃO + HOTEL + CARRO DE ALUGUER CCUERZOS

DESDE

€3.720
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

17 DIAS

Nossos serviços
Voo em linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento. Carro de 
aluguer Compact SUV (Group G). 
Ferry Interislander Wellington/
Picton. Seguro básico. Porta-
documentos com mapa de estradas 
e guía de atrações turísticas. Seguro 
de viagem.

Importante saber
O preço desde é baseado em 
Cathay Pacific, classe N, para viajar 
de 1 de maio a 30 de setembro 
(Taxas aéreas incluídas CX: 535€).

Partidas
Diárias (1 mar-16 out).
Notas de partida
Cathay Pacific: Lisboa/Porto.

Hotéis
Auckland. 1 noite Grand Millennium Auckland, Superior Room 4/★ Sup
Rotorua. 2 noites Regent of Rotorua Boutique Hotel, Superior Room/4★ Sup
Tongariro. 1 noite Regent of Rotorua Boutique Hotel, Superior Room/4★

Wellington. 1 noite Rydges Wellington, Superior King Room/4★

Nelson. 2 noites Rutherford Hotel Nelson - A Heritage Hotel, Premium Room/4★

Hokitika. 1 noite Beachfront Hotel, Oceanview Room/4★

Franz Josef. 1 noite Scenic Hotel Franz Josef Glacier, Superior Room - Douglas Wing /3★ Sup.
(inclui pequeno-almoço)

Wanaka. 1 noite Edgewater Resort, 1 Bedroom Suite/4★

Queenstown. 2 noites The Rees, Hotel Room Superior/4★Sup.
Christchurch. 1 noite Chateau On The Park Christchurch - A DoubleTree by Hilton, Deluxe Balcony 

Room/4★ Sup.

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. 
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Valores adicionais a pagar no 
destino:
 • Franquia de 3.450 NZD que será 
cobrada no levantamento da viatura 
de aluguer.
• Recolha de veículos em aeroportos 
ou portos, suplemento de 58 NZD.
• Franquia de segurança e 
combustível de 150 NZD, que será 
reembolsada no momento da 
devolução da viatura, em perfeito 
estado e com o depósito de 
combustível cheio.

• Seguro de quebra isolada do 
pára-brisas.
Seguro opcional (Budget 
Protection Plan) 
• Suplemento: 197€ / por carro
• Redução da franquia a 350 NZD
• Serão pagos 150 NZD para 
combustível e limpeza do carro no 
momento de recolha.
• Elimina as taxas de recolha em 
aeroportos e portos.

Ofertas para Noivos
Todos os casais de noivos recebem:
• Rotorua: entrada nas piscinas termais do Polynesia Spa.  
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DESCONTO 

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

https://www.catai.pt/viajes/lua-de-mel-na-nova-zelandia.html


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. Alojamento.

Dia 4 Auckland
Pequeno-almoço. Hoje visitaremos 
o Parque Regional de Muriwai, com 
a sua bela costa de areia preta. O 
Museu de Auckland e o bairro de 
Parnell. A continuação,dirigimo-nos 
para o Viaduto para terminar na Sky 
Tower e comtemplar a vista única da 
cidade e das suas baías: Waitemate 
e Manukau.

Dia 5 Auckland/Matamata/ 
Rotorua
Pensão completa. Saída para 
Waitomo para visitar um dosas 
cavernas mais famosas de larvas 
luminosas "FootwhistleCave ”,onde 
desfrutarão de um ambiente íntimo 
de um dos melhores amostras 
dessas larvas brilhante. Almoço. 
Pela tarde continuaremos para 

Rotorua e visitaremos Te Puia, 
reserva termal e centro cultural 
maori onde admiraremos os 
gêiseres, o barro fervente e a 
escola de esculturas em madeira. 
Ao entardecer seremos recebidos 
à maneira tradicional numa aldeia 
maori, onde desfrutaremos das suas 
danças e canções para continuar 
com um jantar típico cultural 
maori.

Dia 6 Rotorua/Christchurch
Pequeno-almoço. Visita da reserva 
termal de Waimangu, extenso 
vale com abundante atividade 
geotermal. Partida em voo a 
Christchurch. Chegada e almoço. 
Visita panorâmica da cidade.

Dia 7 Christchurch/Lago Tekapo/ 
Wanaka
Pequeno-almoço. Saída 
para o Lago Tekapo, visita 
deste maravilhoso lago. Saída 
para Wanaka. Pelo caminho 
desfrutaremos de magníficas vistas 
do Monte Cook.

Dia 8 Wanaka/Queenstown 
Pequeno-almoço. Manhã livre. 

Saída para Queenstown passando 
por Arrowtown, faremos uma 
paragem no "Bungy Bridge" onde 
se originou o “bungee jump”. 

Dia 9 Queenstown/Milford 
Sound/Queenstown 
Meia pensão. Visita de dia 
completo a Milford Sound, no 
coração do Parque Nacional dos 
Fiordes. Um passeio de barco 
por este fiorde levar-nos-á para o 
Mar de Tasmânia para permitir-
nos obter magníficas vistas do 
Pico Mitre e das cascatas Bowen. 
Almoço. Regresso por estrada a 
Queenstown.

Dia 10 Queenstown
Pequeno-almoço. Dia livre.

Dia 11 Queenstown/Auckland
Pequeno-almoço. Partida em voo 
para Auckland. Alojamento.

Dia 12 Auckland/Nadi
Partida em voo para Nadi no 
arquipélago das ilhas Fiji. Chegada 
e transfer ao hotel.

Dias 13 a 15 Ilha Escolhida
Dias livres.

Dia 16 Ilha Escolhida/Nadi/
Portugal  
Transfer de regresso ao aeroporto 
de Nadi para partir no voo de 
regresso a Portugal. Noite a bordo.  

Dia 17 Portugal 
Chegada.

OPÇÃO MALDIVAS
Possibilidade de trocar Fiji por 4 
noites de estadia nas Maldivas sem 
pernoitar em Auckland . 

Romance na Nova Zelândia 
NOVA ZELÂNDIA · FIJI · MALDIVAS  AUCKLAND · ROTORUA · WELLINGTON · NELSON · HOKITIKA · WANAKA · QUEENSTOWN · FIJI OU MALDIVAS
CIRCUITO REGULAR EM ESPANHOL NA NOVA ZELÂNDIA · 2 ALMOÇOS E 1 JANTAR

DESDE

€5.980
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

17 DIAS

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). 2 almoços e 1 jantar 
(bebidas não incluídas) Transfers 
e visitas em serviço regular em 
espanhol/inglês.
Opção Fiji.  Pequeno-almoço em 
Matamanoa. Transfers privados em 
inglês e ferry até à ilha escolhida.
Opção Maldivas. Pensão completa 
(bebidas não incluídas). Transfers 
regulares em hidro-avião. 
Seguro de viagem.

Importante saber
O preço desde é baseado em a 
Qatar Airways, classe N, para 
viajar de 3 de maio a 14 de 
julho, opção Fiji. (Taxas aéreas 
incluídas:
QR: € 580).
Consultar o itinerário para partidas 
antes de 5 de abril.

Partidas
Diarias (1 mar-16 oct).
Notas de partida: 
Fiji. Qatar Airways: Lisboa/Porto.
Maldivas. Emirates: Lisboa/Porto.
 

Hotéis
Auckland. 2 noites Grand Millennium/4★Sup. 
Rotorua. 1 noite Millennium/4★

Christchurch. 1 noite     Distinction Christchurch Hotel/4★Sup.
Wanaka. 1 noite Edgewater Resort/4★

Queenstown. 3 noites Millenium Hotel Queenstown/4★Sup 
Auckland. 1 noite Heartland Airport  4/★.
Fiji. 3 noites Matamanoa/4★(Beach Front Bure)
Maldivas. 4 noites Kuramathi Maldives/4★ (Beach Villa)

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. 
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Ofertas para Noivos
Todos os casais de noivos recebem:
• Auckland: jantar no Restaurante Orbit.
• H. Grand Millennium: 2 taças de espumante no bar do hotel.
• H. Millennium Rotorua: 2 taças de espumante no bar do hotel.
• H. Distinction Christchurch Hotel: Bolo no quarto.
• H. Edgewater Resort: garrafa de espumante no quarto do hotel.
• H. Millenium Hotel Queenstown: 2 taças de espumante no bar 

do hotel.
• H. Matamanoa: uma garrafa de vinho e um prato de frutas no 

quarto.
• Kuramathi Maldives (min. 4 noites): decoração floral na cama, 

garrafa de vinho e chocolates.  
Obrigatório apresentar certificado oficial de casamento à chegada ao hotel.
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IPADA  •  RESERVANDO  •  COM 30 DIAS  •  DE ANTECEDÊNCIA   •

5%
DESCONTO 

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

https://www.catai.pt/viajes/pt-romace-nova-zelandia.html


Dia 1 Portugal/La Habana
Salida en vuelo con destino La 
Habana, via Madrid. Alojamento.

Dia 2 La Habana
Meia pensão. Pela manhã, você 
começará a visita da cidade, com 
um passeio a pé pelo centro 
histórico de Havana velha. Almoço 
em um restaurante. Continuação 
da visita através de Havana 
moderna. Regresso para o hotel. 
Resto da tarde livre.

Dia 3 La Habana (Viñales)
Meia pensão. Saída para Pinar 
del Río. Caminhada através do 
Vale de Viñales. Visita à Casa del 
Veguero, onde poderá degustar 
um cocktail de boas-vindas e 
apreciar as plantações de tabaco. 
Visita ao Mirador de Los Jazmines, 
à Cueva de Indio com passeio de 
barco no rio que corre pelo seu 
interior. Almoço em restaurante. 
Em seguida, visite o Mural da Pré-
história. Regresso ao hotel.

Dia 4 La Habana/ Cienfuegos
Pensão completa. Partida para 
Cienfuegos. Passeio pelas ruas 
desta cidade. Almoço. Tempo livre. 
Jantar no hotel.

Dia 5 Cienfuegos/ Trinidad
Pensão completa. Pela manhã 
visita ao Dolphinarium e interação 
com os golfinhos (fechado às 
quartas-feiras). Continuação para 
Trinidad, onde faremos um passeio 
pela cidade; Plaza Mayor, Museu 
Romântico, Igreja da Santíssima 
Trindade, bar La Canchánchara, com 
o seu típico cocktail de boas-vindas 
e atelier de cerâmica. Almoço. Tarde 
livre. Jantar no hotel.

Dia 6 Trinidad/Valle de los 
Ingenios/Santa Clara/Varadero
Meia pensão. Saída para San 
Isidro de los Destiladeros, 
localizado no Valle de los Ingenios. 
Almoço. Continuação a Santa 
Clara para visitar a Plaza Ernesto 
Che Guevara onde se encontra o 
museu e o memorial com o seu 

nome. Continuação para Varadero. 
Chegada e alojamento no regime 
de tudo incluído.

Dia 7 Varadero
Tudo incluído. Dia livre. 

Dia 8 Varadero (Safari marítimo a 
Cayo Blanco)
Tudo incluído. Passeio de catamarã 
com animação a bordo. Faremos 
uma paragem em mar aberto 
para mergulhar no recife de coral 
(inclui 10 minutos de interação 
com golfinhos). Tempo livre na 
praia de Cayo Blanco. Almoço de 
marinheiro.

Dia 9 Varadero
Tudo incluído. Dia livre.

Dia 10 Varadero/La Habana/
Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para o 
aeroporto de Havana e saída em voo 
de regresso a Portugal, via Madrid. 
Noite a bordo.

Dia 11 Portugal
Chegada.

Cuba Romântica
CUBA LA HABANA · CIENFUEGOS · TRINIDAD · VARADERO 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI ·  5 ALMOÇOS E 2 JANTARES · TUDO INCLUÍDO EM VARADERO IRCCUERZOS

Nossos serviços
Voo em linha regular, classe 
economica  (reservas em classe 
especial). Alojamento e pequeno 
almoço. 5 almoços e 2 jantares 
(bebidas não incluídas). Transferes 
em serviço privado exceto o 
transfere de ida do hotel em 
Varadero para o aeroporto de 
Havana. Visitas e excursões em 
serviço privado com guias locais. 
Excursão a Cayo Blanco em serviço 
regular com guias locais. 
Varadero. Tudo incluído: 
pequeno-almoço, almoço, jantar e 
bebidas locais (consultar serviços 
incluídos de acordo com o hotel 
seleccionado).
Seguro de viagem.

Importante saber
O preço desde é baseado em 
Iberia, classe A, para viajar de 
1 de maio a 14 de julho e de 
28 agosto a 31 de outubro, 
em Categoria C. (Taxas aéreas 
incluídas:
IB: € 415).
As excursões e visitas durante os 
circuitos podem ser modificadas 
de acordo com as condições 
operacionais e meteorológicas. A 
hospitalidade em Cuba é simples, 
não comparável em estrelas com 
a hotelaria que conhecemos em 
Portugal.

Partidas
Quartas e sextas (19 jan-22 out).
Notas de partida:
Iberia: Lisboa/Porto (via Madrid).

Hotéis
Cat. C Cat. B Cat. A

Habana. 3 noites Habana Riviera By 
Iberostar/4★

NH Capri /4★ Iberostar Parque Central /5★ 
Hab. Standard Moderna

Cienfuegos. 1 noite La Unión 4★ La Unión /4★ Meliá San Carlos/4★

Trinidad. 1 noite La Calesa/Cat. Especial La Calesa/Cat. Especial Iberostar Hotel Grand 
Trinidad/5★ 

Varadero. 4 noites Iberostar Playa 
Alameda/4★ (Standard)

Meliá Internacional /5★ 
(Clasica)

Iberostar Selection 
Varadero/5★ (Standard)

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. 
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DESDE

€2.450
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

11 DIAS

Ofertas para Noivos
Todos os casais de noivos recebem:
• H. Iberostar Parque Central: quarto com cama de casal, garrafa de 

Champange ou vinho espumante e presente na chegada, late check 
out (sujeito a disponibilidade) 

• H. NH Capri: late check out até às 15:00 hrs. (sujeito a 
disponibilidade), flores e garrafa de vinho no quarto à chegada, 
pequeno-almoço especial no quarto (a pedido, no dia seguinte ao da 
chegada), pequeno-almoço exclusivo no restaurante La Florentina.

• H. Habana Riviera by Iberostar: quarto com cama de casal, garrafa 
de vinho espumante e brinde de boas vindas. Minibar abastecido na 
chegada, jantar romântico em restaurante de especialidades, late 
check out (sujeito a disponibilidade). 

• H. Seleção Iberostar Varadero e Iberostar Playa Alameda: quarto 
com cama de casal, garrafa de champanhe e brinde de boas-vindas, 
minibar abestecido na chegada, jantar romântico em restaurante de 
especialidades, late check out (sujeito a disponibilidade).

• H. Meliá Internacional: check-in privativo com cocktail de boas-
vindas, quarto especial (cama King, decoração e amenities VIP), 
detalhe floral, garrafa de vinho espumante e chocolates no quarto, 
café da manhã no quarto (1 durante a estadia), jantar romântico, 
prioridade na reserva de restaurantes especializados, late check out 
até às 15h00 (sujeito a disponibilidade).

Obrigatório apresentar certificado oficial de casamento à chegada ao hotel.

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C

AT
AI

  •
  V

EN
DA

 A
NT

EC
IPADA  •  RESERVANDO  •  COM 30 DIAS  •  DE ANTECEDÊNCIA   •

5%
DESCONTO 

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

https://www.catai.pt/viajes/cuba-romantica.html/13912/travelpricer


Dia 1 Portugal/San José
Saída em voo com destino a San 
José, via Madrid. Alojamento.

Dia 2 San José/P.N. de Tortuguero
Pensão completa. Saímos em 
direção ao P.N. Tortuguero, uma 
das áreas de maior diversidade 
biológica da Costa Rica e a região 
de desova mais importante 
da tartaruga verde (de julho a 
outubro). No caminho, cruzaremos a 
floresta tropical do Parque Nacional 
Braulio Carrillo. Pequeno-almoço 
durante o trajeto. Mais tarde, 
faremos uma viagem de barco de 
cerca de 2 horas para chegar ao 
nosso alojamento em Tortuguero. À 
tarde, visita à cidade de Tortuguero. 
Almoço e jantar no hotel.

Dia 3 P.N. de Tortuguero
Pensão completa. Após o 
pequeno-almoço, faremos uma 
visita pelas trilhos do hotel. 
Almoço. À tarde, exploraremos de 
barco o incrível sistema de canais 
que este parque nacional oferece. 
Jantar.

Dia 4 P.N. de Tortuguero/P.N. 
vulção Arenal
Meia pensão. Partida de 
Tortuguero para Guápiles. Almoço 
no caminho. Continuação para a 
bela região do vulcão Arenal.

Dia 5 P.N. vulcão Arenal
Pequeno-almoço. Dia livre 
para desfrutar do vulcão Arenal 
(atualmente está praticamente sem 
atividade).

Dia 6 P.N. Vulcão Arenal/San José
Pequeno-almoço. Transfere por 
estrada até San José. . 

Dia 7 San José/ La Habana
Pequeno-almoço. Saída em voo 
com destino a La Habana. 

Dias 8 e 9 La Habana
Pequeno-almoço. Dias livres para 
conhecer Havana. Sugerimos a 
visita às quatro praças: da Catedral, 
de Armas, Velha e de São Francisco. 
Passeie pelas ruas típicas de 
Havana velha.

Dia 10 La Habana - Varadero
Pequeno-almoço. Saída para a 
província de Matanzas, onde se 
encontra na Península de Hicacos 
o destino turístico costeiro por 
excelência, Varadero. São 30 km 
de extensão, sendo 22 km de 
praias que se caracterizam por 
uma faixa de areia fina e branca e 
delicadas águas azuis, tépidas e 
transparentes. Chegada e estadia 
em regime de tudo incluído.

Dias 11 ao 13 Varadero
Tudo incluído. Dias livres na praia.

Dia 14 Varadero/La Habana/
España
Pequeno-almoço. Transfere 
por estrada até ao aeroporto de 
La Habana para sair em voo de 
regresso a Portugal, via Madrid. 
Noite a bordo. 

Dia 15 Portugal
Chegada

Lua de Mel na Costa Rica e Cuba 
COSTA RICA · CUBA SAN JOSÉ · TORTUGUERO · VULCÃO  ARENAL · LA HABANA · VARADERO
MINIBUS TURÍSTICO REGULAR · 3 ALMOÇOS E 2 JANTARES · TUDO INCLUÍDO EM VARADERO  CUERZOS

DESDE

€2.995
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

15 DIAS

Nossos serviços
Voo em linha regular, classe 
economica  (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno 
almoço. 3 almoços e 2 jantares 
(bebidas não incluídas). 
Costa Rica: Transferes exclusivos 
da Catai em San José. Visitas e 
excursões em serviço regular. 
Transporte regular de mini-autocarro 
turístico entre as cidades. Transporte 
exclusivo para Catai de máximo 4 
pessoas, exceto em Tortuguero. 
Cuba. Transfere em Havana em 
serviço privado, restantes transferes 
em serviço regular partilhado. 
Varadero. Tudo incluído: pequeno-
almoço, almoço, jantar e bebidas 
locais (consultar serviços incluídos 
de acordo com o hotel seleccionado). 
Seguro de viagem.

Importante saber
O preço desde é baseado em 
Iberia, classe N, para viajar 
de 1 de maio a 24 de junho, 
em Categoria B. (Taxas aéreas 
incluídas: IB: € 310).
A indústria hoteleira em Cuba 
é simples, não equivalente em 
estrelas ao que conhecemos em 
Portugal. 

Partidas
Segundas (17 jan-17 out).
Notas de partida:
Iberia: Lisboa/Porto (via Madrid).

Hotéis
 Cat. B Cat. A
San José. 2 noites Sheraton San José/5★ (4★ Sup.) Gran Hotel Costa Rica Curio/5★

Tortuguero. 2 noites Grupo Pachira/Lodge Manatus/Lodge (Cat. Especial)
Arenal. 2 noites Arenal Springs/4★ Sup (Jr. Suite) Tabacón Grand Spa & Resort/5★ 
La Habana. 3 noites Meliá Cohíba/5★ Iberostar Grand Packard/5★

Varadero. 4 noites Meliá Internacional/5★ (Clasica) Iberostar Selection Varadero /5★ (Standard)

Hotéis previstos ou de categoria similar.

Ofertas para Noivos
Todos os casais de noivos recebem:
• H. Gran Hotel Costa Rica e Sheraton San José: decoração especial 

de boas-vindas no quarto no dia de chegada e garrafa de vinho.
• H. Grupo Pachira: bebida piña colada e arranjo floral no quarto.
• H. Manatus: garrafa de vinho no quarto.
• H. Arenal Springs: garrafa de vinho, prato de frutas e decoração 

especial de boas-vindas no quarto na noite de chegada.
• H. Tabacón Grand Spa & Thermal Resort: garrafa de vinho no 

quarto e carta de boas-vindas.
• H. Iberostar Grand Packard e Iberostar Selection Varadero: 

quarto com cama de casal, garrafa de espumante, brinde de 
boas-vindas, mini bar na chegada e late check out (sujeito a 
disponibilidade).

• H. Meliá Internacional: Check-in privativo com cocktail de boas-
vindas, quarto especial (cama King, decoração e amenities VIP), 
pequeno-almoço no quarto (1 durante a estadia), jantar romântico, 
reserva prioritária de restaurantes especializados, late check out até 
15 (sujeito a disponibilidade).

Obrigatório apresentar certificado oficial de casamento à chegada ao hotel.

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C

AT
AI

  •
  V

EN
DA

 A
NT

EC
IPADA  •  RESERVANDO  •  COM 30 DIAS  •  DE ANTECEDÊNCIA   •

5%
DESCONTO 

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. 
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https://www.catai.pt/viajes/lua-mel-costa-rica-e-cuba.html/14819/travelpricer


Dia 1 Portugal/San José
Partida em voo com destino San 
José, via Madrid. Alojamento.

Dia 2 San José/Parque Nacional 
Tortuguero
Pensão completa. Saída para o 
Parque Nacional de Tortuguero, 
a região mais importante de 
desova da tartaruga verde (de 
julho a outubro) de todas as 
Caraíbas Ocidentais. Durante a 
viagem, atravessamos as enormes 
extensões de floresta tropical do 
Parque Nacional Braulio Carrillo. 
Após o pequeno-almoço típico 
em viagem, seguimos caminho até 
ao cais, onde embarcaremos numa 
lancha para a travessia de cerca 2 
horas para chegar ao hotel. Almoço, 
e pela tarde, visita da aldeia de 
Tortuguero. Jantar.

Dia 3 Parque Nacional Tortuguero
Pensão completa. Bem cedo, 
desfrutaremos de uma visita guiada 
pelos trilhos do hotel. Resto da 

manhã livre. Almoço. Pela tarde, 
exploraremos em lancha o incrível 
sistema de canais naturais. Pela 
noite, após o jantar podemos 
desfrutar das românticas vistas para 
os canais.

Dia 4 Parque Nacional 
Tortuguero/Vulcão Arenal
Meia pensão. Saída para Guápiles, 
onde teremos o almoço e em 
seguida continuamos viagem para a 
zona do Vulcão Arenal.

Dia 5 Vulcão Arenal (Sky Tram e 
Sky Walk)
Meia pensão. Hoje desfrutaremos 
do Sky Tram, um teleférico que se 
eleva através das copas das árvores, 
e que nos permitirá descobrir os 
seus segredos. Continuaremos 
com o Sky Walk, uma perfeita 
combinação de pontes suspensas 
e trilhos ao longo da floresta. No 
fim do dia, chegou o momento de 
desfrutar das águas termais que 
emanam graças ao calor do próprio 

vulcão no complexo Tabacón Grand 
Spa & Thermal Resort. Depois deste 
momento de relaxe, desfrutaremos 
de um delicioso jantar (transfers 
não incluídos).

Dia 6 Vulcão Arenal
Pequeno-almoço. Dia livre para 
desfrutar do vulcão Arenal e as suas 
aldeias circundantes.

Dia 7 Vulcão Arenal/Parque 
Nacional Manuel Antonio ou 
Praias de Guanacaste
Pequeno-almoço. Começa a 
próxima aventura contornando o 
Lago de Arenal, para dirigir-nos a 
Guanacaste na costa do Pacífico 
em direção ao Parque Nacional de 
Manuel Antonio.

Dias 8 e 9 Parque Nacional 
Manuel Antonio ou Praias de 
Guanacaste
Pequeno-almoço ou tudo 
incluído, segundo a opção e hotel 
selecionado. Dias livres.

Dia 10 Parque Nacional Manuel 
Antonio ou Guanacaste/ San 
José/ Portugal
Pequeno-almoço. Transfer para 
San José e partida em voo de

regresso a Portugal, via Madrid. 
Noite a bordo.

Dia 11 Portugal
Chegada.

Costa Rica de Sonho 
COSTA RICA SAN JOSÉ · TORTUGUERO · VULCÃO ARENAL · MANUEL ANTONIO OU GUANACASTE  
MINIAUTOCARRO TURÍSTICO REGULAR · 3 ALMOÇOS E 3 JANTARES · COMBOIO SKY E TRAIL  SKY· TUDO INCLUÍDO EM 
GUANACASTE JANTAR NAS TERMAS DE TABACÓN · TUDO INCLUÍDO EM GUANACASTE 

DESDE

€2.310
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

11 DIAS

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica, (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. 3 almoços e 3 jantares 
(bebidas não incluídas). Transfers 
exclusivos da Catai em San José. 
Transporte em minibus turístico 
regular entre cidades. Visitas e 
excursões em serviço regular. 
Transporte exclusivo Catai a 
partir de 4 pessoas, exceto em 
Tortuguero.
Opção Guanacaste: Tudo Incluído: 
pequeno-almoço, almoço, jantar 
e bebidas locais. Consultar outros 
serviços incluídos conforme hotel 
selecionado. 
Seguro de viagem.

Importante saber
O preço desde é baseado em  
Ibéria, classe O, para viajar 
de 1 mayo a 24 de junho, 
em Categoria B. (Taxas aéres 
incluídas: IB: 305 €).
Em Tortuguero, os lodges ou 
alojamentos estão construídos em 
pleno habitat natural e dispõem 
das facilidades básicas necessárias. 
O custo da caminhada opcional à 
noite para ver a desova da tartaruga 
não está incluída e terá que ser 
pago no destino por lei.
Possibilidade de realizar o itinerário 
com carro de aluguer. Consultar.
A bagagem nos transfers na Costa 
Rica está limitada a 1 peça de 
bagagem, mais 1 peça de bagagem 
de mão. O Parque de Manuel 
Antonio encerra às segundas.

Partidas
Diárias. (4 jan-31 out).
Notas de partida: 
Iberia: Lisboa (via Madrid).

Hotéis
Cat. B Cat. A

San José. 1 noite Sheraton San José/5★ 
(4★Sup)

Gran Hotel Costa Rica 
Curio/5★

Tortuguero. 2 noites Grupo Pachira/Lodge Manatus/Lodge (Luxo)
Arenal. 3 noites Arenal Springs/4★ 

Sup (Jr. Suite)
Tabacon Grand Spa & 
Resort/5★

Manuel Antonio. 
3 noites 

San Bada/4★ Parador/4★ Sup.

Guanacaste. 
3 noites

Occidental 
Papagayo/5★ (4★)

The Westin Golf Resort 
& Spa/5★ (Deluxe Jr. 
Suite)

Hotéis previstos ou de categoria similar.

Ofertas para Noivos
Todos os casais de noivos recebem:
• H. Gran Hotel Costa Rica e Sheraton San José: decoração especial 

no quarto no dia de chegada e garrafa de vinho.
• H. Grupo Pachira: piña colada e arranjo tropical no quarto.
• H. Manatus: garrafa de vinho no quarto.
• H. Arenal Springs: garrafa de vinho, cesta de frutas e decoração 

especial de boas-vindas no quarto na noite de chegada.
• H. Tabacón Grand Spa & Thermal Resort: garrafa de vinho no 

quarto e carta de boas-vindas.
• H. San Bada y Parador: decoração romântica no quarto, up grade 

de quarto (sujeto à disponibilidade)
• H. Occidental Papagayo: up grade de quarto (sujeto à 

disponibilidade).
• H. Westin Golf Resort & Spa: garrafa de vinho no quarto.
Obrigatório apresentar certificado oficial de casamento à chegada ao hotel.

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C

AT
AI

  •
  V

EN
DA

 A
NT

EC
IPADA  •  RESERVANDO  •  COM 30 DIAS  •  DE ANTECEDÊNCIA   •

5%
DESCONTO 

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. 
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https://www.catai.pt/viajes/costa-rica-de-sonho.html/11619/travelpricer


Dia 1 Portugal/Lima
Partida em voo com destino Lima, 
via Bogotá e Madrid. Alojamento.

Dia 2 Lima
Pequeno-almoço. Pela manhã, 
passearemos pelas principais 
ruas, praças e avenidas da cidade. 
Começaremos pelo Parque do Amor 
em Miraflores e espetacular vista 
panorâmica da Huaca Pucllana, 
centro cerimonial da cultura de 
Lima. Continuaremos até à Praça de 
Armas, com os Palácios do Governo 
e Municipal. Visitaremos a Catedral 
e caminharemos até ao Convento 
de Santo Domingo. Finalmente, 
visitaremos o Museu Larco, que 
contém uma fascinante coleção de 
peças de cerâmica, prata e ouro. 
Tarde livre.

Dia 3 Lima/Cusco
Pequeno-almoço. Partida em 
voo a Cusco. Pela tarde, percurso 
da cidade com uma visita à Praça 
de San Cristóbal para desfrutar 
de uma vista panorâmica. 
Depois, visitaremos o Mercado 

de San Pedro principal centro de 
abastecimento. Continuação até 
ao Templo de Koricancha. Desde 
San Blas, o bairro dos artesãos, 
desceremos a pé pela rua Hatun 
Rumiyoc e encontraremos o 
palácio Inca Roca, hoje o Palácio 
Arcebispal. Seguiremos até à Praça 
de Armas para visitar a Catedral. 
Continuaremos em direção ao 
Koricancha, cujo nome em Quechua 
é Quri Kancha (Templo Dourado) 
que nos acolhe com todas as suas 
maravilhas.

Dia 4 Cusco/Chinchero/Moray/
Ollantaytambo/Vale Sagrado
Meia pensão. Partiremos a 
Chinchero, a aldeia mais típica e 
pitoresca do Vale Sagrado, famosa 
pelas suas mulheres tecelãs. Breve 
paragem num centro têxtil para 
apreciar as antigas técnicas Incas 
para o tingimento e tecelagem da 
lã de Alpaca. Visitaremos também 
o seu complexo arqueológico Inca e 
a sua igreja colonial. Continuamos 
a Moray, belo e curioso complexo 

arqueológico Inca composto de 
colossais terraças concéntricas 
simulando um grande anfiteatro. 
Almoço num restaurante 
local. Terminaremos o dia em 
Ollantaytambo, importante para os 
Incas como centro militar, religioso 
e agrícola.

Dia 5 Vale Sagrado/Machu Picchu
Pensão completa. Transfer à 
estação de Ollantaytambo. Viagem 
cénica em 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.

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, 
impressionante fortaleza 

cerimonial. Continuamos até ao 
adoratório Incaico de Qenqo. 
Finalmente chegamos à atalaia de 
Puca Pucará e Tambomachay. Tarde 
livre.

Dia 8 Cusco/Lima/Riviera Maya
Pequeno-almoço. Transfer ao 
aeroporto. Voo a Lima e ligação com 
o voo a Cancún. Continuação para 
nosso hotel em Riviera Maya.

Dia 9 e 10 Riviera Maya
Tudo incluído. Dias livres para 
desfrutar da praia.

Dia 11 Riviera Maya/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo 
de regresso a Portugal, vía Bogotá e 
Madrid. Noite a bordo.

Dia 12 Portugal
Chegada.

Lua de Mel no Peru e Riviera Maya 
PERU · MÉXICO  LIMA · CUSCO · VALE SAGRADO · MACHU PICCHU · RIVIERA MAYA 
MUSEU LARCO EM LIMA · 2 ALMOÇOS E 1 JANTAR · VISITA CHINCHERO E MORAY · NOITE EM AGUAS CALIENTES · TUDO 
INCLUÍDO NA RIVIERA MAYA 

DESDE

€2.705
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

12 DIAS

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica, (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  
 (14 entradas para todos os sítios 
turísticos mencionados em Cusco e 
Vale Sagrado). Comboio Expedition 
(Cat. C) e Vistadome (Cat. B e A).
Riviera Maya. Tudo incluído: 
pequeno-almoço, almoço, jantar 
e bebidas locais. Consultar outros 
serviços incluídos segundo hotel 
selecionado.
Seguro de viagem.

Importante saber
O preço desde é baseado em  
Ibéria, classe A/O, para viajar 
de 25 agosto a 31 de outubro, 
em Categoria C. (Taxas aéres 
incluídas: IB: 575 €).
Taxa ambiental nos hotéis da Riviera 
Maya 20 pesos mexicanos por 
quarto e noite, deverão ser pagas 
diretamente no hotel.

Partidas
Diárias. (4 jan a 31 out).
Notas de partida:
Avianca: Lisboa (via Madrid).

Hotéis
Cat. C Cat. B Cat. A

Lima. 2 noites El Tambo/3★ José Antonio/4★ Melia Lima/5★(4★ Sup.)
Cusco. 3 noites Royal Inca I-II/3★ José Antonio/4★ Aranwa Cuzco Boutique/5★

Valle Sagrado. 
1 noite

La Hacienda del Valle/3★ Sonesta Posada del Inca 
Yucay/3★Sup.

Aranwa Sacred Valley/5★

Aguas Calientes. 
1 noite

Ferré Machu Picchu/3★ El Mapi/4★(3★) Sumaq Machu 
Picchu/5★(4★Sup.)

Riviera Maya. 
3 noites

Grand Palladium 
Kantenah - Colonial/5★

Grand Palladium White 
Sand/5★

TRS Coral /5★ (sólo adultos)

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. 
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Ofertas para Noivos
Todos os casais de noivos recebem:
• H. Tambo, Royal Inca I-II, La Hacienda del Valle: cesta de frutas 

no quarto.
• H. Ferré: decoração na cama.
• H. José Antonio, Sonesta Posada del Inca, el Mapi, Aranwa: 

decoração na cama e doces com cartão de felicitação.
• H. Melia Lima: porta-retrato de presente com fotografia dos noivos.
• H. Sumaq: rosa na cama com cartão de felicitação e trufas com 

morangos.
• H. Palladium, TRS Coral: upgrade quarto (sujeto à 

disponibilidade), cesta de frutas e garrafa de vinho espumante no 
quarto, 15% desconto em tratamentos SPA

Obrigatório apresentar certificado oficial de casamento à chegada ao hotel.

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C

AT
AI

  •
  V

EN
DA

 A
NT

EC
IPADA  •  RESERVANDO  •  COM 30 DIAS  •  DE ANTECEDÊNCIA   •

5%
DESCONTO 

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

https://www.catai.pt/viajes/lua-de-mel-no-peru-e-riviera-maya.html/13509/travelpricer


Dia 1 Portugal/Buenos Aires
Partida em voo com destino Buenos 
Aires, via Madrid. Noite a bordo.

Dia 2 Buenos Aires
Chegada. Transfer ao hotel e 
alojamento imediato. Visita 
panorâmica da cidade com a Praça 
de Mayo, a Casa Rosada, o Cabildo e 
a Catedral. Seguimos pela Avenida 
de Maio, rua Florida e a Praça San 
Martín. Tarde livre. .

Dia 3 Buenos Aires
Pequeno-almoço. Dia livre. Pela 
noite, jantar com espetáculo de 
tango.

Dia 4 Buenos Aires/Calafate
Pequeno-almoço. Partida em voo 
com destino Calafate, às margens 
do lago Argentino.

Dia 5 Calafate (Glaciar Perito 
Moreno)
Pequeno-almoço. Pela manhã, 
visita do Glaciar Perito Moreno. À 

tarde, safari náutico: passeio em 
barco até à base do glaciar, com 
uma incrível vista do mesmo.

Dia 6 Calafate 
Pequeno-almoço. Dia livre para 
realizar excursões opcionais.

Dia 7 Calafate/Bariloche
Pequeno-almoço. Partida em voo a 
San Carlos de Bariloche. 

Dia 8 Bariloche
Pequeno-almoço. De manhã, visita 
ao Campanario, onde podemos 
subir no teleférico e observar: o 
lago El Trébol, o Ponto Panorâmico, 
a Baía López e o fantástico Hotel 
Llao Llao, um local repleto de lagos 
e de grandes montanhas. Tarde 
livre.

Dia 9 Bariloche/San Martín de 
los Andes
Pequeno-almoço. Saída para Villa 
La Angostura,  pela rota nacional 
40, para o norte, um caminho 

sinuoso e repleto de belezas 
naturais, passando por Puerto 
Manzano. Ao longo do “Caminho 
dos Sete Lagos”, passamos pelos 
lagos Correntoso, Ruca Malen, 
El Portezuelo, Villarino, Falkner, 
Hermoso e Meliquina, chegando 
finalmente à cidade de San Martín 
de los Andes. 

Dia 10 San Martín de los Andes/
Buenos Aires/Iguaçu
Pequeno-almoço. Partida em voo 
para Iguaçu, via Buenos Aires. 

Dia 11 Iguaçu (Cataratas 
Argentinas e Grande Aventura)
Pequeno-almoço. Visita das 
Cataratas de Iguaçu, percorrendo 
o lado argentino, com os seus 
circuitos superiores e inferiores que 
permitem contemplar este parque 
nacional de pura vegetação e água. 
De seguida, camiões especialmente 
adaptados, levam-nos a percorrer 6 
Km pela selva subtropical húmida, 

até chegar às margens do Rio 
Iguaçu. Desde ali, embarcamos 
num barco especial que nos leva 
a desfrutar de uma experiência 
sensacional da região: o contato 
direto e molhado com as cataratas.

Dia 12 Iguaçu/Buenos Aires/
Portugal
Pequeno-almoço. Partida em 
voo a Buenos Aires. Chegada ao 
aeroporto internacional para a 
ligação com o voo de regresso a 
Portugal, via Madrid. Noite a bordo.

Dia 13 Portugal
Chegada.

Lua de Mel na Argentina
ARGENTINA BUENOS AIRES · CALAFATE · BARILOCHE · SAN MARTÍN DE LOS ANDES · IGUAÇU  
JANTAR COM SHOW DE TANGO·SAFARI NÁUTICO PERITO MORENO· VILLA LA ANGOSTURA· CATARATAS ARGENTINAS E GRANDE AVENTURA

DESDE

€3.105
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

13 DIAS

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. 1 jantar com espetáculo de 
tango (bebidas incluídas). Transfers 
em serviço regular, exceto em 
Buenos Aires em serviço exclusivo 
para clientes da Catai. Excursões 
e visitas em serviço regular 
partilhado com guias locais. Seguro 
de viagem.

Importante saber
O preço desde é baseado na  
Aerolíneas Argentinas, classe A, 
para viajar de 24 fevereiro a 26 
de marzo, em Categoria B. (Taxas 
aéreas incluídas: AR: 490 €).
O check-in nos hotéis é a partir das 
15 h. Para alojamento imediato, 
solicitamos consultar suplementos.

Partidas
Diárias. (4 jan-31 out)
Notas de partida:
Aerolíneas Argentinas: Lisboa (via 
Madrid).

Hotéis
Cat. B Cat. A

Buenos Aires.  3 noites Kenton Buenos Aires - NH Florida/4★ Intercontinental/5★

Calafate. 3 noites Imago-Design Suites/4★ Xelena/5★ (4★ Sup.)
Bariloche. 2 noites Kenton Bariloche/3★ Sup. NH Edelweiss/4★ Sup.
San Martín de los 
Andes. 1 noite

Patagonia Plaza/4★ Loi Suites Chapelco/5★ (4★ Sup.)

Iguaçu. 2 noites La Aldea de la Selva - El Pueblito/Cat. Especial Amerian Iguazú/5★ (4★ Sup.)

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. 

Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt
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5%
DESCONTO 

Ofertas para Noivos
Todos os casais de noivos recebem:
• Jantar com espetáculo de tango em Buenos Aires e Grande 

Aventura em Iguaçu.
• H. Intercontinental, Kenton, NH Florida: early check In-Late check 

out (sujeto à disponibilidade) e flute de champanhe.
• H. Kenton Bariloche, Edelweiss, Amerian: flute de champanhe.
• H. Xelena: bebida de boas-vindas e chocolates.
• H. Design Calafate, Imago: acesso gratuito ao spa e sauna relaxe.
• H. La Aldea de la Selva, el Pueblito: flute de champanhe e cesta 

de frutas.
• H. Loi Suites Chapelco, Patagonia Plaza: chocolates.
Obrigatório apresentar certificado oficial de casamento à chegada ao hotel.

https://www.catai.pt/viajes/lua-de-mel-na-argentina.html/13512/travelpricer


Dia 1 Portugal/Amã
Partida em voo com destino Amã. 
Chegada. Alojamento.

Dia 2 Amã/Ajlun/Jerash/Amã
Meia pensão. Saída para realizar 
uma visita ao Castelo de Ajlun, 
fortaleza construída em 1185.É 
um castelo da época dos cruzados, 
situado no alto de uma montanha, 
da qual se contempla uma bela 
vista. Continuamos para realizar a 
visita de Jerash, uma das cidades 
da Decápole. Durante a excursão, 
visitaremos o Arco do Triunfo, a 
Praça Oval, o Cardo, a Colunata, o 
Templo de Afrodite e para terminar 
o Teatro Romano, com uma 
maravilhosa acústica. Jantar num 
restaurante.

Dia 3 Amã/Madaba/ Monte Nebo/ 
Petra 
Pequeno-almoço. 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 de onde o profeta viu a terra 
prometida à qual nunca chegou. 
Pela tarde, continuação para Petra.

Dia 4 Petra
Pequeno-almoço. Dia dedicado 
à visita da cidade rosa, a capital 
dos Nabateus. Durante a 
mesma, conheceremos os mais 
importantes e representativos 
monumentos esculpidos na 
rocha pelo Chegada.s Nabateus. 
Começamos com o Tesouro, famoso 
e internacionalmente conhecido 
monumento levado ao cinema 
num dos filmes de Indiana Jones, 
os Túmulos de Cores, os Túmulos 

Reais, o mosteiro...

Dia 5 Petra/Pequena Petra/Wadi 
Rum
Meia pensão. Saída até à 
localidade de Al Beida, conhecida 
também como a pequena Petra e 
visita deste caravanserai. Seguimos 
para Wadi Rum. Chegamos ao 
deserto de Lawrence da Arábia e 
efetuamos um percurso de duas 
horas em veículos 4x4 conduzidos 
por beduínos. No nosso passeio 
observaremos as maravilhas que 
realizou a natureza e a erosão 
com as rochas e a areia. Jantar no 
acampamento.

Dia 6 Wadi Rum/Aqaba
Pequeno-almoço. Transfer à 
vizinha cidade de Aqaba. Tempo 
livre para passear nesta ensolarada 
cidade portuária do Mar Vermelho.

Dia 7 Aqaba/Mar Morto 
Pequeno-almoço. Transfer para 

o mar Morto. Chegada e tempo 
livre para desfrutar de um banho 
nas suas águas salgadas, piscinas, 
instalações do hotel.

Dia 8 Mar Morto/Amã/Portugal
Pequeno-almoço. Transfer para 
o aeroporto e partida em voo de 
regresso a Portugal. Chegada.

Jordânia Romântica
JORDÂNIA  AMÃ · PETRA · WADI RUM · AQABA · MAR MORTO 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI COM GUÍA EM ESPANHOL · 2 JANTARES

DESDE

€2.296
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

8 DIAS

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. 2 jantares (bebidas não 
incluídas). Transfer de chegada e 
partida em serviço privado com 
assistência em espanhol/ingles. 
Visitas e circuito exclusivo para 
clientes da Catai com guia em 
espanhol. Seguro de viagem.

Importante saber
O preço desde é baseado em 
Turkish Airlines, classe P, para 
viajar de 3 de janeiro a 22 de 
março, em Categoria B.  (Taxas 
aéreas incluídas: RJ: €).
O alojamento incluído em Wadi 
Rum é em Martian Tent (cápsula) 
com ar-condicionado.

Partidas
Diárias. (3 jan-24 out).
Notas de partida: 
Turkish Ailines: Liboa/Porto.

Hotéis
Cat. B Cat. A

Ammán. 2 noites Landmark/5★ Kempinski – Grand Millennium/5★ Sup.
Petra. 2 noites Nabatean Castle/5★ Movenpick – Marriott/5★ 
Aqaba. 1 noite Doble Tree/5★ Movenpick/5★ Sup.
Wadi Rum. 1 noite Campamento  (Martian Tent) Campamento  (Martian Tent)
Mar Muerto. 1 noite Holiday Inn/5★ Movenpick - Marriott /5★ 

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. 
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Ofertas para Noivos
Todos os casais de noivos recebem:
• Entrada ao spa do hotel no Mar Morto para 2 pessoas: circuito de 

águas, sauna, piscinas termais, etc… (não inclui tratamentos).
• Pack de produtos do Mar Morto (Sais minerais, sabão Negro, barro).
Obrigatório apresentar certificado oficial de casamento à chegada ao hotel.
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5%
DESCONTO 

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

https://www.catai.pt/viajes/pt-jordania-romantica.html/12646/travelpricer


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

Dia 2 Cairo
Meia pensão. Pela manhã, visita da 
necrópole de Gizé com as famosas 
Pirâmides de Quéfren, Micerinos 
e Quéops, a Esfinge e o templo 
baixo. Almoço num restaurante. 
Pela tarde, visita da necrópole de 
Sakkara.

Dia 3 Cairo
Pequeno-almoço. Visita ao Museu 
Egípcio do Cairo, a maior coleção 
de peças faraónicas do mundo, 
incluídas as Salas das Múmias 
Reais e o tesouro do túmulo de 
Tutankhamon. Resto de tarde 
livre. Possibilidade de realizar um 

jantar com show (opcional) num 
restaurante flutuante navegando 
pelo Nilo. 

Dia 4 Cairo
Pequeno-almoço. Dia livre. 

Da 5 Cairo/Assuão
Pensão completa. Partida em 
voo com destino ao Assuão. 
Embarque no cruzeiro. Pela tarde 
visita do templo de Isís, situado 
originalmente na ilha de Filas e 
Alta Barragem. Tempo livre para 
passear por um dos mercados mais 
importantes da rota das especiarias, 
o souk de Assuão.

Dia 6 Assuão/Kom Ombo/Edfu
Pensão completa. Início de 
navegação para Kom Ombo. Visita 
ao templo consagrado ao deus 
Sobeck, o deus crocodilo e Horus, 

construídos na época de Ramsés II. 
Navegação até Edfu. 

Dia 7 Edfu/Esna/Luxor                 
Pensão completa. Pela manhã, 
visita do templo de Edfu dedicado 
ao Deus Horus, o falcão solar 
protetor dos faraós; é o templo 
mais bem conservado do Egito e 
os seus muros estão cobertos de 
hieróglifos. Navegação até Esna 
para cruzar pela eclusa e seguimos 
para Luxor.

Dia 8 Luxor/Cairo/Sharm El 
Sheikh
Meia pensão. Desembarque. 
Pela manhã saída até à Margem 
Ocidental do Nilo para visitar o 
Vale dos Reis, situado na antiga 
necrópole de Tebas. Visita do 
templo da Rainha Hatshepsut e os 

colossos de Memnon. Seguimos 
com a visita do Templo de Karnak, 
dedicado ao deus Ámon, de 
grandes dimensões, onde se 
destaca a sala Hipostila, e o Templo 
de Luxor chamado “o harém de 
Ámon”. Os templos de Karnak e 
Luxor estavam unidos por uma 
avenida de Esfinges. Partida em voo 
com destino a  Sharm el Sheikh, via 
Cairo. Jantar no hotel.

Dias 9 a 11 Sharm el Sheikh
Tudo incluído. Dias livres para 
desfrutar da praia ou realizar 
alguma excursão opcional.   

Dia 12 Sharm el Sheikh/Cairo/
Portugal
Partida em voo de regresso a 
Portugal. Chegada.

Romance no Nilo e Mar Vermelho 
EGITO CAIRO · ASSUÃO · KOM OMBO · EDFU · LUXOR · SHARM EL SHEIKH  
CIRCUITO REGULAR · 4 ALMOÇOS E 3 JANTARES · TUDO INCLUÍDO EM SHARM EL SHEIKH · CRUZEIRO PELO NILO

DESDE

€2.055
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

12 DIAS

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço, 1 almoço no Cairo, pensão 
completa durante o cruzeiro 
(bebidas não incluídas) e Tudo 
incluído em Sharm el Sheikh. 
Transfers de chegada e saída em 
serviço regular com assistência em 
espanhol/ingles. Vistas em circuito 
regular com guia em espanhol/
ingles. Gorjetas incluídas. Seguro 
de viagem.

Importante saber
O preço desde é baseado em 
Turkish Airline, classe P, para 
viajar de 12 abril a 25 de outubro, 
em categoria C. (Taxas aéreas 
incluidas:  TK: €).
A ordem das visitas pode ver-se 
alterada dependendo dos voos 
internos e da navegação do 
cruzeiro. A reserva aérea em classe 
V é de emissão imediata.

Partidas
Segundas (4 jan-25 out).
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa/Porto.

Hotéis
Cat. C Cat. B Cat. A

Cairo. 
4 noites

Le Meridien 
Pyramids/5★ Luxo

Semiramis Intercontinental/5★ 
Luxo Sup.

Kempinski - 
Fairmont Nile City/5★ GL

Cruzeiro. 
3 noites

M/S Solaris/5★ M/S Sarah - M/S Radamis II/5★ 
Luxo Sup.

M/S Nile Premium/5★GL

Sharm El Sheikh. 
4 noites

Sierra Sharm/5H Luxo 
(Standard)

Sierra Sharm/5H Luxo (Standard) Savoy Sharm/5H GL 
(Garden View)

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. 

52

Ofertas para Noivos
Todos os casais de noivos recebem:
• Presente especial com o seu nome.
• Chocolate à chegada.
• Telefone para usar durante a estadia.
• Cesta de frutas no quarto.
Obrigatório apresentar certificado oficial de casamento à chegada ao hotel.
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DESCONTO 

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

https://www.catai.pt/viajes/romance-no-nilo.html/11599/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 (1) 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 coronavírus (PCR) 200 € 

20. Prolongação de estadia por quarentena médica devida a
covid-19 (50 €/dia) 800 €
Esta garantia não se aplica ao modo cruzeiros

BAGAGENS

21. Perdas materiais  1.000 € 

22. Atraso na entrega da bagagem (300 € de 24 horas) 300 € 

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 confi rmação da reserva. Todas as reclamações devem ser enviadas directamente para INTERMUNDIAL: Avenida Heroes da Liberdade, 18 
B, Loja, 2745 -788 Massamá.

23. Envio de objetos esquecidos ou roubados durante a viagem  125 € 

24. Procura, localização e envio de bagagens extraviadas  incluido

ANULAÇÃO, INTERRUPÇÃO E ALTERAÇÃO DE CONDIÇÕES DA VIAGEM

25. Despesas de anulação de viagem  80.000 €
* Inclui cancelamento por positivo COVID-19 até 2.000 € 

26. Interrupção de viagem 5.000 € 

DEMORA DE VIAGEM E PERDA DE SERVIÇOS

27. Gastos ocasionados pelo demora na saída do
meio de transporte  (40 € de 4 horas) 160 € 

28. Gastos ocasionados pela extensão forçadada viagem (max. 100 €/dia) 400 € 

29. Gastos ocasionados pela perda de ligações do
meio de transporte (pelo menos 4 horas tarde) 600 € 

30. 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 € 

31. Perda de serviços contratados 600 € 

32. Perda de serviços contratados e não usufruidos em
consequência de hospitalização ou doença grave do segurado 200 € 

33. Demora da viagem por overbooking (pelo menos 4 horas tarde) 160 € 

ACIDENTES 

34. Acidentes em viagem (invalidez permanente o morte) 6.000 €

35. Acidentes do meio de transporte (invalidez permanente o morte) 60.000 €

RESPONSABILIDADE CIVIL

36. Responsabilidade civil 60.000 €

CONTINENTAL

MUNDIAL

CRUZEIROS MARÍTIMOS

Até 68,50 €

Até 84,50 €

Até 120,50 €

Preços por pessoa

CONTINENTAL

MUNDIAL

CRUZEIROS MARÍTIMOS

Até 48,50 €

Até 60 €

Até 102 €

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. Deslocação de uma pessoa em caso de hospitalização do 
segurado mais de 5 días:

• Gastos de viagem Ilimitado 

• Despensas de estadia (90 € /dia) 900 € 

11. Serviço de informação Incluido

12. Consulta médica telefónica Incluido

13. Atraso na entrega da bagagem (de 6 horas) 100 €

14. Procura, localização e envio de bagagens extraviadas  Incluido

15. Perdas materiais 

• Continental 275 € 

• Mundo 400 € 

16. Gastos de gestão por perda de documentos de viagem 150 € 

17. Despesas de anulação de viagem 600 € 

18. Gastos ocasionados pela perda de ligações do meio
de transporte (pelo menos 4 horas tarde) 300 € 

19. Perda de serviços contratados

• Continental 450 €  

• Mundo 750 € 

20. Perda de visitas

• Continental (max. 200 € /día) 400 €  

• Mundo (max. 300 € /día) 600 € 

21. Demora da viagem por overbooking (31 €/4 horas) 120 € 

22. Acidentes do meio de transporte 
(invalidez permanente o morte) 60.000 € 

23. 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 36 
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
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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

Calcu
le o preço final d

a su
a viagem

com o Catai Tr
avelPric

er


