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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. 

DE



Catai e o seu catálogo emblemático de Viagens de Noivos, onde encontra 
a programação para esta viagem de sonho, a sua "LUA DE MEL". Descubra a 
nossa programação de safaris em África; circuitos em lugares românticos na 
Europa; combinar cidades nos Estados Unidos, ilhas das Caraíbas e Canadá; 
visitar e conhecer o desconhecido mundo Asiático; peregrinar por países no 
Médio Oriente; viagem pela América Latina para onde sempre quis viajar; 
explorar os territórios dos Antípodas; navegar em diversos cruzeiros através 
dos nossos mares.
Confira todos os itinerários e as novidades que incluímos, procurando 
encontrar as viagens mais adequadas para si. E se não encontrar neste 
catálogo a viagem dos seus sonh, consulte o nosso site em www.catai.pt 
onde encontra muitas outras alternativas.

BENVINDO
À VIAGEM DA SUA VIDA



EUROPA
Tesouros da Sicília  NOVIDADE   Itália      8
Sob o sol toscano NOVIDADE   Itália      9
Croácia, Terra das 1000 ilhas      Croácia    10
Lua de Mel na Grécia    Grécia     11

MÉDIO ORIENTE                                  
Jordânia Completa e Maldivas  NOVIDADE  Jordânia  - Maldivas  13
Romance no Nilo e Mar Vermelho   Egito    14
Egito Milenar e Maldivas   Egito - Maldivas  15
Descobrir a Turquia e Maldivas   Turquía - Maldivas  16
Dubai e Maldivas  PREÇO ESTRELA   Dubai - Maldivas   17

ÁFRICA   
Lua de Mel no Quénia e Praias do Índico  Quénia    19
Quénia Romance e Praias do Índico  Quénia    20
Romance no Quénia e Tanzânia Quénia  Quénia - Tanzânia  21
Marafiki Romântica e Zanzibar   Tanzânia    22
Jóias da África do Sul e Maldivas   África do Sul - Maldivas  23
África do Sul Romântica e Maurícia   África do Sul - Maurícia   24
Lua de Mel no Botswana   Botswana   25

ÁSIA                      
Lua de Mel no Éden    Sri Lanka    27
Pinceladas da Índia e Maldivas   Índia - Maldivas   28
Nepal e Maldivas, Paraísos Naturais  Nepal - Maldivas  29
Lua de Mel no Butão  NOVIDADE    Butão   30
Pinceladas da Tailândia  PREÇO ESTRELA   Tailândia    31
Tailândia Romântica    Tailândia   32
Tailândia: Circuito para Noivos  PREÇO ESTRELA  Tailândia   33
Bali: Circuito para Noivos   Indonésia   34
Romance em Ubud, Gili e Praias de Bali  Indonésia   35
Vietname Romântico    Vietname   36
Lua de Mel no Vietname  Vietname    37
Romance no Vietname e Camboja   Vietname - Camboja   38
Sonhos da Ásia    Vietname - Camboja - Tailândia 39
Lua de Mel em Myanmar   Myanmar    40
Japão Feudal  PREÇO ESTRELA    Japão    41
Lua de Mel no Japão  PREÇO ESTRELA   Japão   42
Imagens do Japão e Polinésia  PREÇO ESTRELA  Japão - Polinésia  43

ESTADOS UNIDOS E CANADÁ
Romance em Nova Iorque, Miami e Bahamas  Estados Unidos   45
Nova Iorque, Las Vegas e Baja Califórnia  Estados Unidos  46
Romance na Califórnia e Las Vegas  Estados Unidos  47
Romance no Hawai  PREÇO ESTRELA    Estados Unidos  48
Lua de Mel em Las Vegas, São Francisco      
e Maui   NOVIDADE    Estados Unidos   49
Panorama do Oeste e Honolulu    Estados Unidos   50
À descoberta de Puerto Rico  PREÇO ESTRELA  Porto Rico    51
Canadá Romântico  PREÇO ESTRELA   Canadá    52
Romance nas Montanhas Rochosas   Canadá    53

AMÉRICA LATINA
Cuba Romântica com Varadero   Cuba    55
Lua de Mel na Costa Rica e Cuba   Costa Rica - Cuba  56
Costa Rica de Sonho    Costa Rica   57
Lua de Mel em Yucatan  NOVIDADE   México   58
Lua de Mel no Peru e Riviera Maya   Perú - México  59
Lua de Mel no Chile  NOVIDADE   Chile   60
Lua de Mel na Argentina   Argentina   61

PACÍFICO  
Lua de Mel na Austrália e Barreira de Coral  Austrália    63
Lua de Mel na Nova Zelândia   Nova Zelândia   64
Romance na Nova Zelândia    Nova Zelândia - Maldivas 65
Polinésia Romance na Polinésia   PREÇO ESTRELA  Polinésia    66

CRUZEIROS MUNDIAIS  NOVIDADE

Cruzeiro nas lhas Seychelles  PREÇO ESTRELA  Seychelles   68
Sonhos de Bora Bora  PREÇO ESTRELA   Polinésia   69
Fiji: Ilhas Mamanucas 
e cruzeiro Blue Lagoon  PREÇO ESTRELA   Ilhas Fiji   70
Fiji: Capitão Cook Cruise 
e Coral coast   PREÇO ESTRELA    Ilhas Fiji   71
"Australis": Exploradores 
da Patagónia   PREÇO ESTRELA   Argentina - Chile  72
Cruzeiro Romântico no Alasca   Canadá   73
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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) e as estadias em praias. 
Consulte-nos se tiver alguma dúvida sobre as 
características de cada um dos nossos programas 
de viagem.

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. Iremos propor 
um itinerário de acordo com os seus gostos. 

VANTAGENS
Conseguimos muitas mais vantagens para 
os nossos Noivos. Cada viagem, país e hotel 
surpreenderá com vantagens exclusivas nesta 
viagem, que se realiza uma vez na vida. Consulte 
o nosso website para descobrir tudo o que a Catai 
lhe pode oferecer!

ESCOLHA A SUA VIAGEM DE SONHO COM A CATAI
COMO 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 para organizar 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 as melhores ligações aéreas,  disponibilidade 
nos melhores hotéis, etc. Esta brochura premeia com 
5% de desconto os casais que reservarem com pelo 
menos 30 dias de antecedência.

• Informar-se das temporadas dos destinos. Por 
exemplo, se os noivos casam em julho e querem ir 
para as Maldivas, devem saber que é a temporada 
das monções (que não impede viajar mas têm que 
saber que muito provavelmente experienciam chuva 
pela tarde). Ou se querem ir à Patagónia, devem 
ser informados que o verão no hemisfério norte 
corresponde ao inverno austral e existem locais por 
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 de sonho em muitos países.
• Confie nos especialistas em viagens. A Catai 
oferece a tranquilidade e a segurança necessárias 
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.



VANTAGENS CATAI
OFERTAS CATAI
Com a Catai sua viagem começa logo no 
momento
em que  reserva, com a nossa assentência 
em todos os detalhes. Fornecemos-lhes 
uma documentação específica para cada 
viagem, que Inclui:
• Uma mochila por pessoa para viagens 
com preço inferior a € 2.200 por pessoa.
• Uma trolley e uma mochila por quarto 
para viagens superiores a € 2.200. por 
pessoa (todos os materiais estão sujeitos a  
disponibilidade e podem ser substituídos  
por outros de características e tamanhos 
semelhantes).
 

PROMOÇÃO CATAI EXCLUSIVA: 
5% DE DESCONTO POR VENDA 
ANTECIPADA
Para reservas realizadas entre 1 Novembro 
2022 e 30 de Setembro 2023, para viajar 
até 31 de Outubro de 2023.
Encontre neste catálogo as viagens Catai 
que beneficiam de 5% de desconto por 
venda antecipada (para reservas a mais de 
30 dias da partida), excepto nas viagens 
marcadas como Preço Estrela (uma selecção 
de alguns dos melhores itinerários de 
Catai para os cinco continentes a um preço 
muito especial, mantendo a qualidade dos 
nossos serviços).
Encontre o seu desconto e viaje ao melhor 
preço! Aplicável apenas nas viagens 
indicado com o ícone do desconto.
O desconto não se aplica a impostos, 
combustível, vistos e visitas opcionais. 
Não comulável com outras ofertas ou 
Preço Estrela.

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 é a nossa 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 
Catai. Após vários anos no mercado com 
o Catai Travelpricer e, tendo em vista a 
aceitação obtida pelos nossos utilizadores, 
continuamos a aumentar a seleção de 
viagens e itinerários com uma vasta gama 
de alternativas em termos de seleção de 
companhias aéreas, hotéis e experiências. 
Aqui vai encontrar também a programação 
não publicada nas nossas brochuras, bem 
como ofertas especiais para a Páscoa, 
pontes, Natal ou Réveillon.
Em suma, se é um viajante, programe 
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 na realidade. Se é 
uma Agência de Viagens parceira, 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 profissional para que no caso de 
algum contratempo possamos garantir a 
assistência devida para o sucesso da sua 
viagem.

ASSESSORAMENTO
O Travel Help oferece assessoria em todos 
os aspectos 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

SUSTENTABILIDADE
Queremos sustentabilidade e 
não apenas uma teoria, mas uma 
prática e um modo de vida.
As alterações climáticas afetam todo o 
mundo. Porque a base de sobrevivência 
está relacionada com a biodiversidade, 
começando com o ar que respiramos e a 
água que bebemos. Muitos dos nossos 
correspondentes e países com os quais 
trabalhamos de perto, bem como a nossa 
empresa, estão empenhados em práticas 
sustentáveis nos nossos negócios do dia-
a-dia. E queremos que os nossos Clientes 
sejam também uma parte importante 
dessa prática. Iremos identificar esses 
países e itinerários que apoiam estas 
práticas responsáveis. Ao fazê-lo, iremos 
aderir à responsabilidade de cuidar do 
ambiente
ambiente para que as viagens se tornem 
uma forma de melhorar o mundo. 

A Catai utiliza papel certificado 
PEFC neste catálogo, o sistema 
de certificação florestal mais 
estabelecido do mundo à escala global, que 
trabalha para assegurar a sustentabilidade 
florestal com uma perspectiva local que 
gera benefícios ecológicos para todos.

A CATAI GARANTE o preço de todas as 
viagens incluídas neste catálogo contra 
possíveis taxas de câmbio de divisas, para 
partidas até 25 de Outubro de 2023.
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Romântico, aventureiro, urbano... 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 (Exclusivo Catai ou 
circuitos regulares) ou 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 Maurícia, 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, 
Hawai ou Baja Califórnia. 

NOIVOS ROMÂNTICOS

NOIVOS URBANOS

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

NOVIOS AVENTUREROS

DESCUBRA QUAL O SEU ESTILO DE VIAJANTE



ITÁLIA, CROÁCIA E GRÉCIA

NOIVOS NA EUROPA

DOCUMENTAÇÃO E VISTOS

Informação válida para cidadãos portugueses. Outras nacionalidades, por favor 
consultar. É possível viajar com o Cartão de Cidadão, embora seja recomendável em 
todos os casos transportar documentação dupla (DNI e passaporte com uma validade 
mínima de 6 meses após o fim da viagem).

INTERESSA SABER

VACINAÇÃO. Não existem vacinas obrigatórias para viajantes da União Europeia, exceto 
para o que cada país decidir em relação ao protocolo COVID.
Gratificações não incluídas.
Alguns municípios podem aplicar uma taxa municipal (city tax) que deve ser pago pelo 
cliente diretamente no local de destino.
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Dia 1 Portugal/Palermo
Partida em voo para Palermo. chegada, recepção e transfere 
para o hotel. Estadia.

Dia 2 Palermo/Monreale/Palermo
Meia pensão. Partida, pela manhã para Monreale e visita do 
claustro beneditino e da catedral. Posteriormente, regresso 
à cidade de Palermo para uma curta visita turística de 
autocarro. Almoço num restaurante local. À tarde, teremos 
um passeio pelo centro histórico da capital Siciliana. 
visitaremos os seus principais monumentos como a capela 
palatina, a catedral de Palermo, a famosa praça de Pretória, 
o Quattro Canti ou Piazza Vigliena e a igreja normanda da 
Martorana.

Dia 3 Palermo/Erice/Trapani/Agrigento
Pensão completa. Partida para Erice, uma aldeia medieval 
situada a 750 metros acima do nível do mar. Aproveitamos 
a oportunidade para provar os famosos doces de amêndoa 
de Erice. Continuação para a parte ocidental da Sicília para 
uma visita panorâmica de trapani com as suas minas de sal. 
Visitaremos a zona de produção de sal marinho rodeada 
pelos moinhos que produzem o famoso sal de trapani. 
Almoço no caminho. Partida para o Agrigento: "a mais bela 
cidade dos mortais", onde ainda hoje se pode admirar dez 
templos Dóricos que se encontram no vale. Jantar.

Dia 4 Agrigento/Piazza Armerina/Caltagirone
Pensão Completa. Partida para visitar o "vale dos templos". 
Continuação para a Piazza Armerina. Almoço numa quinta 
local. Visita da esplêndida villa romana del Casale, uma 

residência de luxo no coração da Sicília, um exemplo 
importante do período romano, onde se pode admirar os 
preciosos mosaicos representando os costumes e hábitos 
daquela época. Continuação até Caltagirone, "capital da 
cerâmica" para uma visita a uma oficina de cerâmica onde 
poderá ver em primeira mão a técnica de produção e moldar 
o seu próprio objecto. Jantar.

Dia 5 Caltagirone/Noto/Siracusa/Catânia
Meia pensão. Saída pela manhã para Noto, capital do barroco 
Siciliano, onde se pode admirar a catedral completamente 
renovada após vários anos de restauração, bem como 
passear pelas suas ruas cheias de tesouros arquitectónicos. 
Continuação para Syracuse: a maior cidade da antiguidade 
fundada em 734-733 ac, chamada de Syraka. Se o tempo 
permitir, faremos um curto cruzeiro para admirar as belezas 
da velha cidade de Siracusa a bordo de um barco. Almoço 
num restaurante local. Pela tarde, visita a Siracusa, perto da 
ilha de ortigia, que oferece aos visitantes os restos do seu 
glorioso passado: o templo de Minerva, a lendária fontana 
di Arethusa, o templo de Apolo, o teatro grego e o anfiteatro 
romano situado perto da Latomie, o Orecchio di Dionisio. 
Continuação até à Catânia para um passeio panorâmico a pé.

Dia 6 Catânia/Etna/Taormina/Catânia
Meia pensão. Se o tempo permitir, partida para o monte 
Etna, o vulcão mais alto e ainda ativo da europa. O 
autocarro chega ao refúgio Sapienza a uma altitude de 
1800 metros. visita das crateras extintas, os chamados 
"crateri silvestri". durante séculos, o vulcão criou um lugar 
onde a natureza, a cultura e a história se uniram para criar 

um lugar único no mundo. Almoço numa casa rural ao pé 
do Etna onde, além de saborearmos uma refeição típica e 
genuína, poderemos saborear o vinho Etna da nossa própria 
produção. Continuação para Taormina, situada no topo da 
rocha pitoresca do monte Tauro. Tempo livre para compras, 
para descobrir as românticas ruas estreitas da cidade ou para 
visitar o famoso teatro grego de onde se pode desfrutar de 
um magnífico panorama tanto do Etna como do mar Jónico. 
Regresso à Catânia.

Dia 7 Catânia/Messina/Cefalù/Palermo
Meia pensão. Partida para Messina para uma visita 
panorâmica da cidade, incluindo vistas sobre o Estreito que 
separa a Sicília do continente. Continuamos até Cefalù para 
almoço num restaurante local. Cefalù é uma cidade evocativa 
perto do mar que apresenta ao visitante uma maravilhosa 
exposição artística de luzes e cores. Não se esqueça de visitar 
a estupenda "Cattedrale Normanna", cuja construção data 
de 1131 e o "Lavatoio Medievale". Tempo livre para passear 
pelos becos estreitos cheios de joalharias e boutiques 
elegantes que mantêm todo o seu fascínio medieval. 
Continuação para Palermo.

Dia 8 Palermo/Portugal
Pequeno-almoço. Dependendo da hora do voo de regresso, 
tempo livre para visitas turísticas ou compras de última hora. 
Transfere para o aeroporto. Partida em voo de regresso a 
Portugal. Chegada.

TESOUROS DA SICÍLIA
ITÁLIA PALERMO · AGRIGENTO · CALTAGIRONE · CATÂNIA
CIRCUITO REGULAR COM GUIA EM CASTELHANO · 2 DEGUSTAÇÕES · NOVIDADE

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble8 | CATAI

Os nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-almoço. 6 almoços 
e 2 jantares (bebidas incluídas: ¼ copo de vinho ou 1 
refrigerante + ½ copo de água mineral por pessoa). Circuito 
regular com guia em castelhano. Visitas especificadas 
(ENTRADAS INCLUÍDAS). Seguro de viagem.

Interessa saber
Preço desde baseado ITA, classe X para viajar entre 7 de 
novembro e 13 de março.
Taxas aéreas incluídas. AZ: 210 €.
As excursões opcionais não estão incluídas no preço e são 
reservadas e pagas diretamente no destino. É necessário um 
número mínimo de participantes.  

O programa também pode ser executado na direção oposta. 
O itinerário pode estar sujeito a alterações em função dos 
dias de partida, mas o conteúdo do programa de visitas e 
entradas será sempre respeitado.
Alguns municípios podem aplicar um imposto municipal, 
que deve ser pago pelo cliente diretamente no destino.

Partidas
Novembro: 7, 14. Dezembro: 5, 19. Ano 2023. Janeiro: 23. 
Fevereiro: 6, 20. Março: 6, 13, 27. Abril: 3, 10, 17, 24. Maio: 
1, 8, 15, 22, 29. Junho: 5, 12, 19, 26. Julho: 3, 10, 17, 24, 31. 
Agosto: 7, 12, 21, 28. Setembro: 4, 11, 18, 25. Outubro: 2, 9, 
16, 23, 30.
Notas de partida:
ITA: Lisboa.

Hotéis
Palermo. 3 noites Palazzo Sitano - NH Palermo - 

Garibaldi - Cristal Palace - Federico 
II – Vecchio Borgo/4★

Agrigento. 1 noite G.H.Mosé - Della Valle - Dioscuri Bay 
Palace - Demetra -  Villa Romana - 
Kaos /4★

Caltagirone. 1 noite NH Villa San Mauro /4★

Catânia. 2 noites Excelsior Mercure - NH Catania - 
Katane - Nettunno - NH Parco degli 
Aragonsei/4★

Hotéis previstos ou de categoria similar. 

A classificação dos hotéis é a estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo.8 | CATAI

1.585€

8 DIAS DESDE
DESCONTO, 
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C
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  •
  V

EN
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 A
NT

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

5%
DESCONTO 

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.pt/viajes/tesouros-da-sicilia-concordia.html/11946/travelpricer


Dia 1 Portugal/Florença/Laticastelli
Partida em voo para Florença. Chegada e recolha da viatura 
de aluguer no aeroporto. Partida para o hotel Laticastelli. 
Alojamento.

Dias 2 a 7 da Toscana
Pequeno-almoço. Dias livres para desfrutar da região da 
Toscana. Durante estes dias teremos uma aula de cozinha 
italiana no hotel.
  
LUGARES DE INTERESSE
 
FLORENÇA
Mundialmente famosa e uma das cidades com o maior 
património monumental, pictórico e escultórico. 
Recomendamos uma visita à Galeria Accademia, à Galeria 
Uffizi, à Piazza del Duomo, à Ponte Vecchio, à Piazza della 
Signoria e aos Jardins Boboli.
 
SIENA
Património Mundial desde 1995, esta antiga cidade etrusca 
teve o seu maior desenvolvimento durante a Idade Média. 
Não deixe de visitar a Piazza del Campo, a Torre del Mangia e 
a Catedral de Siena.
 
SAN GIMIGNANO
Entre Florença e Siena encontramos esta cidade medieval, 
com as suas treze torres espalhadas entre a Piazza del Duomo 
e a Piazza della Cisterna.
 

VOLTERRA
Uma pequena aldeia no cimo de uma colina onde o tempo 
está suspenso. Ruas estreitas e sinuosas testemunham várias 
épocas, desde os Etruscos até aos dias de hoje, passando 
pelos tempos pré-romanos, romanos e medievais.
 
MONTEPULCIANO
Uma bela cidade toscana onde a medieval e a Renascença 
criam um belo conjunto que não deixa o visitante indiferente.
 
AREZZO
Localizada na fronteira da Toscana Oriental com a região da 
Úmbria. Durante o seu período medieval, tornou-se uma 
cidade próspera, rivalizando Florença e Siena. Sugerimos 
que se perca na sua Piazza Grande, que descubra a sua 
catedral gótica, que procure os locais do filme "A vida é bela" 
de Roberto Benigni, que descubra o Castelo dos Médicis e 
que termine com um cappuccino.
 
Dia 8 Laticastelli/Florença/Portugal
Pequeno-almoço. Partida para o aeroporto e devolução do 
veículo. Voo de regresso a Portugal. Chegada.

HOTEL – ALDEIA MEDIEVAL LATICASTELLI/4★

Laticastelli, um castelo do século XIII, construído no topo 
de uma colina, foi destruído pelos florentinos durante a 
guerra dos Médicis e mais tarde reconstruído. Situado numa 
localização privilegiada a apenas 20 minutos de Siena, 30 
minutos de San Gimignano, 50 minutos de Volterra e Florença, 
Laticastelli é agora um Country Relais, onde os diferentes 
quartos, cada um com o seu carácter individual, mantêm a 
atmosfera dos tempos medievais, combinando cores típicas 
da Toscana com mobiliário rústico e paredes de pedra ou 
travertino. As 24 suítes maravilhosamente decoradas estão 
espalhadas por toda a aldeia e estão equipadas com ar 
condicionado e minibar. Serviços como a TV por satélite, DVD, 
Internet e Wi-Fi (em áreas comuns) estão disponíveis sem 
custos adicionais. As antigas caves da adega foram recicladas 
e convertidas no Restaurante "La Taverna", que combina os 
melhores sabores e vinhos da região, oferecendo aos seus 
hóspedes uma agradável cozinha toscana. No terraço pode 
desfrutar de um "spuntino" (pequena bebida) com um bom 
presunto toscano, bruschetta, antipasto ou algumas fatias 
de "salame" enquanto prova vinhos de alta qualidade como 
Brunello di Montalcino, Chianti Classico, Vernaccia ou Nobile 
di Montepulciano. O complexo completa as suas instalações 
com uma piscina espectacular com vistas panorâmicas, e fica 
a apenas 5 minutos dos banhos termais de Rapolano. O tipo 
de quarto selecionado é o QUARTO CLÁSSICO DUPLO: quarto 
para 2 pessoas.

SOB O SOL DA TOSCÂNIA
ITÁLIA ALDEIA MEDIEVAL LATICASTELLI
VOO + HOTEL · AULA DE CULINÁRIA · NOVIDADE

Os nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista  (reservas em classes 
especiais). 7 noites no hotel indicado. Alojamento e pequeno-
almoço. 8 dias de aluguer de carro grupo B (Fiat Panda 
ou similar) para 2 pessoas com quilómetros ilimitados, 
impostos, seguro de terceiros, roubo e colisão com franquia. 
Levantamento e devolução do veículo no aeroporto. Aula de 
cozinha italiana no hotel. Seguro de viagem.

Interessa saber
Preço desde baseado na TAP, classe T, para viajar entre 15 de 
abril e 13 de maio e de 9 a 31 de outubro.
Taxas aéreas incluídas. TP: 100 €.
O dia para a actividade será marcado na recepção do hotel 
no dia da chegada.
Tipos de quartos:
Clássico: quartos standard com cama de casal. Casa de banho 
privada, a/c, minibar, TV por satélite e Wi-Fi.
Superior: quartos com cama de casal aos quais pode ser 
acrescentada uma cama extra para uma criança. Casa de 
banho privada, a/c, minibar, TV por satélite e Wi-Fi.
Junior Suite: quartos com uma sala de estar adicional.

Partidas
Diárias (15 abr-25 out).
Notas de partida:
TAP: Lisboa.

Hotéis
Rapolano Terme. 
7 noites

Laticastelli Country Relais/4★

Hotéis previstos ou de categoria similar. 

A classificação dos hotéis é a estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo. CATAI | 9

1.880€

8 DIAS DESDE
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

PREÇO ESTREL
A 

 •
 P

RE
ÇO ESTRELA  • PREÇO ESTRELA  •

  DETALHES ESPECIAIS PARA NOIVOS
Uma masterclass de cozinha italiana no hotel.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.pt/viajes/sob%20-o-sol-da-toscana.html/13082/travelpricer


Dia 1 Portugal/Dubrovnik
Partida em voo (opcional) para Dubrovnik. Chegada, 
recepção e transfere para o hotel. Alojamento.

Dia 2 Dubrovnik
Pequeno-almoço. Dubrovnik, jóia única da costa do Adriático, 
é uma das cidades mais emblemáticas do mundo. A cidade-
estado de Dubrovnik era uma das mais importantes cidades 
comerciais de toda a região do Adriático. Caminhe ao longo 
das muralhas medievais da cidade velha e descubra o seu 
antigo segredo. Ficará fascinado com a entrada da cidade, a 
Porta da Pilha, o mosteiro franciscano e o Palácio do Reitor. 
Tarde livre para explorar a cidade por conta própria ou fazer 
uma visita opcional (com suplemento) à ilha de Lokrum, 
famosa pela sua fortaleza, jardim botânico e mosteiro.

Dia 3 Dubrovnik/Korcula
Pequeno-almoço. Começamos o dia a descobrir as ilhas 
mágicas da Croácia. Transfere para o porto para apanhar o 
ferry para a ilha de Korcula, local de nascimento de Marco 
Polo. A maior parte da ilha está coberta por florestas de 
pinheiros quase negros, razão pela qual Korcula é também 
conhecida como "a Ilha Negra". A cidade de Korcula parece 
uma mini Dubrovnik, uma vez que também está rodeada 
por muralhas e torres de pedra medievais. Acredita-se que a 
famosa luta de espadas de Moresca veio para a ilha quando 
os mouros estavam de passagem pela área. À tarde pode 
fazer um passeio com o guia local pela cidade velha com as 

suas pequenas ruas com um padrão de espinha de peixe. 
Em Korcula encontrará numerosas tabernas, restaurantes e 
bares de cocktails para desfrutar da atmosfera.

Dia 4 Korcula/Hvar
Pequeno-almoço. Partida de ferry para a ilha de Hvar, 
conhecida como a ilha mais solarenga do Adriático. Visita 
guiada à cidade para conhecer a história e as tradições do 
lugar. Opcionalmente (com suplemento) pode também 
fazer um trekking à famosa Fotica Spanjola com vistas 
maravilhosas sobre as ilhas Pakleni otoci. Os amantes da 
aventura podem alugar um jipe e conduzir à volta da ilha 
através de olivais, colinas de alecrim e lavanda e aldeias 
típicas. A cidade de Hvar oferece uma grande variedade de 
restaurantes típicos, bares e cafés.

Dia 5 Hvar/Split
Pequeno-almoço. Partida de ferry para Split, a capital 
administrativa e cultural da Dalmácia. O antigo centro da 
cidade com o seu palácio romano de Diocleciano é um 
Património Mundial da UNESCO e o monumento romano 
mais atraente da Croácia. Começamos o dia a explorar o 
centro da cidade, incluindo a Catedral de St. Duje, as Portas 
de Ouro e o famoso passeio. Tarde livre.

Dia 6 Split/Plitive
Pequeno-almoço. Partida para o maravilhoso Plitvice 
Lakes Park, onde lagos, cascatas e nascentes de beleza 

espectacular se alternam. Esta região foi declarada Parque 
Nacional já em 1949 e foi classificada como Património 
Mundial pela UNESCO em 1979. O parque cobre uma área de 
quase 30.000 hectares, dos quais 22.000 são cobertos por 
florestas, onde a hidrografia moldou uma paisagem formada 
por 16 lagos de diferentes altitudes, ligados por 92 cascatas 
e quedas de água.

Dia 7 Plitvice/Zagreb
Pequeno-almoço. Hoje vamos conhecer a capital da Croácia 
durante uma visita guiada ao centro histórico. A cidade foi 
construída sobre as cidades gémeas de Gradec e Kaptol, 
numa colina com vista para a planície do rio Sava. Gradec 
(ou Gornji Grad, que significa "pequena aldeia"), outrora 
uma povoação real, foi fortificada contra ataques tártaros no 
século XIII e algumas das suas muralhas e pórticos medievais 
ainda hoje existem. Em Kaptol, uma antiga povoação 
religiosa, o Palácio Episcopal é um dos destaques. Tarde livre 
para desfrutar da cidade.

Dia 8 Zagreb/Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto. Voo (opcional) 
de regresso a Portugal. Chegada.

CROÁCIA, A TERRA DE 1000 ILHAS
CROÁCIA DUBROVNIK · KORČULA · HVAR · SPLIT · PLITVICE · ZAGREB
CIRCUITO REGULAR COM GUIA EM CASTELHANO · ALOJAMENTO INCLUÍDO EM 2 ILHAS · NOVIDADE

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble10 | CATAI

Os nossos serviços
Voo de linha regular (opcional), classe turista (reservas em 
classes especiais). Alojamento e pequeno-almoço. Circuito 
regular com guia em Castelhano. Visitas específicas. Seguro 
de viagem. 

Interessa saber
Preço desde baseado na Lufthansa, classe T, para viagens de 
junho a setembro.
Taxas aéreas incluídas. LH: 290 €. Desconto sem voos: 165 €.
O itinerário está sujeito a alterações dependendo dos dias de 
partida, mas o conteúdo do programa de visitas e as taxas de 
entrada serão sempre respeitados. Durante congressos ou 
eventos especiais, reservamo-nos o direito de oferecer hotéis 
alternativos nas cidades indicadas ou nas suas redondezas.

Partidas
Junho: 15, 29. Julho: 13, 27. Agosto: 10, 24. Setembro: 7.
Notas de partida:
Lufthansa: Lisboa.

Hotéis
Dubrovnik. 2 noites Ivka - Epidaurus/3★ - Park/4★

Korcula. 1 noite Heritage - Port9/4★

Hvar. 1 noite Pharos/3★ - Amfora/4★

Split. 1 noite Corner - Rotondo/4★

Plitvice. 1 noite Macola/3★ (Korenica)
Mirjana/4★(Donji Cerovac)

Zagreb. 1 noite Slisko/3★ - Panorama/4★

Hotéis previstos ou de categoria similar. 

A classificação dos hotéis é a estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo.10 | CATAI

2.370€

8 DIAS DESDE
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

PREÇO ESTREL
A 

 •
 P

RE
ÇO ESTRELA  • PREÇO ESTRELA  •

  DETALHES ESPECIAIS PARA NOIVOS
Garrafa de vinho, chocolates e carta de boas vindas no 
primeiro hotel.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.pt/viajes/croacia-terra-1000-ilhas.html/13775/travelpricer


Dia 1 Portugal/Santorini
Partida em voo (opcional) para Santorini. Chegada, recepção 
e transfere para o hotel. Um presente especial estará à nossa 
espera no quarto. Dependendo da hora de chegada, tempo 
livre para desfrutar da cidade. Santorini, uma das ilhas 
Cíclades no Mar Egeu, é a ilha Grega por excelência. A zona 
mais atractiva da ilha, é, naturalmente, onde todos querem 
ficar, é a caldeira de onde se pode desfrutar de vistas de 
cortar a respiração e os melhores pores-do-sol. Alojamento.

Dia 2 Santorini
Meia pensão. Manhã livre. À hora indicada transfere para 
embarcar num belo catamarã para um cruzeiro semiprivado 
onde poderá desfrutar de um pôr-do-sol romântico, e 
aproveitar o maravilhoso mar de Santorini e dos lugares 
especiais para onde este cruzeiro nos vai levar. Jantar a 
bordo. Depois desta experiência mágica, regresso ao hotel.

Dia 3 Santorini
Pequeno-almoço. Dia livre onde terá a oportunidade de 
admirar e explorar esta bela ilha com as suas belas aldeias 
como Fira ou Oia, com as suas peculiaridades e belas casas 
com decoração única, com as suas ruas estreitas e cafés ao 
ar livre, ou poderá desfrutar de um mergulho numa das 
peculiares e belas praias que só as maravilhosas ilhas da 
Grécia têm para oferecer.

Dia 4 Santorini/Mykonos
Pequeno-almoço. À hora indicada, transfere para o porto 

de Santorini para embarque em ferry rápido para outra das 
incríveis ilhas gregas: Mykonos. Chegada e transfere para o 
hotel. Dependendo da hora de chegada, tempo livre para 
tomar o pulso desta ilha cosmopolita. Mykonos é exatamente 
como imagina: uma bela ilha onde se pode experimentar a 
boémia da noite. As suas festas na praia, que duram até 
à manhã do dia seguinte, são lendárias. De um enclave 
hippie na década de 1970, Mykonos foi completamente 
transformado num destino chique. Mas o que o turismo não 
mudou é a beleza das suas paisagens: uma ilha onde ainda 
se pode entusiasmar com um pôr-do-sol, um passeio pelas 
vielas da capital, a visão de barcos que entram e saem do 
porto ou de um pelicano a vaguear pelo passeio marítimo 
com ar de quem conhece bem a cidade.

Dia 5 Mykonos
Pequeno-almoço. Dia livre onde terá a oportunidade de 
admirar e explorar a ilha que oferece uma grande variedade 
de praias; aproveite ao máximo o sol, a sua beleza inigualável 
e uma vida nocturna animada. 

Dia 6 Mykonos
Pequeno-almoço. Dia livre onde pode escolher entre uma 
praia tranquila para relaxar e desfrutar do mar e do sol ou 
outra praia onde se fazem festas durante todo o dia e, quem 
sabe, pode ver algumas das celebridades que as visitam. 
Todas as opções estão disponíveis nesta ilha. Não se esqueça 
também de passear por "Chora", a aldeia de Mykonos com 

todo o tipo de restaurantes e lojas simpáticas que estão 
abertas até à noite. 

Dia 7 Mykonos/Portugal
O pequeno-almoço. Dependendo do voo de regresso, tempo 
livre para visitas turísticas ou compras de última hora. 
Transfere para o aeroporto e voo (opcional) de regresso a 
Portugal. Chegada.

LUA DE MEL NA GRÉCIA
GRÉCIA MYKONOS · SANTORINI 
PROGRAMA INDIVIDUAL · COMBINADO DE ESTADIAS · TRANSFERES DE FERRY ENTRE ILHAS 

Os nossos serviços
Voo de linha regular (opcional), classe turista (reservas em 
classes especiais). Alojamento e pequeno-almoço. Transferes 
de chegada e partida aeroporto-hotel-aeroporto. Transferes 
de chegada e partida hotel-port-hotel. Bilhete para o ferry 
rápido. Presente de boas-vindas no hotel em Santorini. 
Garrafa de vinho à chegada nos hotéis Santorini e Mykonos. 
Cruzeiro catamaran semi-privado ao pôr-do-sol em Santorini 
com transfere e jantar a bordo incluído. Seguro de viagem.

Interessa saber
Preço desde baseado na Aegean, classe J, para viajar entre 1  
de maio e 9 de junho. 
Taxas aéreas incluídas. A3: 110 €. Desconto sem voos: 275 €.
O horário das ligações em ferrys só pode ser confirmado 
aproximadamente 2 meses antes da partida, uma vez que 
está sujeito à operação da companhia de ferry. Alguns 
municípios podem aplicar um imposto municipal, que deve 
ser pago diretamente pelo cliente no destino.

Partidas
Diárias (1 mai-15 out).
Notas de partida:
Aegean: Lisboa/Porto.

Hotéis
Santorini. 3 noites Orama – Majestic/5★

Mykonos. 3 noites Petinos – Petasos Beach/4★

Hotéis previstos ou de categoria similar. 

A classificação dos hotéis é a estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo. CATAI | 11

2.195€

7 DIAS DESDE
DESCONTO, 
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

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

5%
DESCONTO 

  DETALHES ESPECIAIS PARA NOIVOS
Catamarã semi-privado ao fim da tarde e jantar a bordo em 
Santorini.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.pt/viajes/pt-lua-mel-grecia.html/20090/travelpricer


JORDÂNIA, EGITO, TURQUIA E DUBAI

NOIVOS NO MÉDIO ORIENTE

DOCUMENTAÇÃO E VISTOS

Informação válida para cidadãos portugueses. Outras nacionalidades, por favor 
consultar. Passaporte válido por pelo menos 6 meses a partir da data de regresso.
JORDÂNIA. O visto é obtido à entrada no país. Preço: 60 USD. Grátis para 5 ou mais 
pessoas e estadias de mais de 3 dias.
EGITO. O visto é obtido à entrada no país. Preço: 35 USD (aprox.).
TURQUIA. Não é necessário visto.
DUBAI. Os vistos são obtidos à entrada no país. Gratuito.

INTERESSA SABER

VACINAÇÃO. Não existem vacinas obrigatórias para viajantes provenientes da União 
Europeia, exceto para o que cada país requer no seu protocolo COVID (Consultar 
vacinas COVID nos requisitos de cada país).
Vistos e gratificações não estão incluídos. 



Dia 1 Portugal/Amman
Partida para Amman. Alojamento. 

Dia 2 Amman/Ajlun/Jerash/ Amman
Meia pensão. Visita ao Castelo de Ajlun, uma fortaleza 
construída em 1185. É um castelo do período dos 
Cruzados, situado no topo da montanha com uma bela 
vista. Continuamos com a visita a Jerash, uma das cidades 
da Decápolis. Visitaremos o Arco do Triunfo, a praça oval, o 
cardo, a colunata, o templo de Afrodite e finalmente o teatro 
romano com a sua maravilhosa acústica. Regresso a Amman. 
Jantar no hotel.

Dia 3 Amman/Madaba/Monte Nebo/Petra 
Meia pensão. Partida para uma visita panorâmica. 
Continuamos até Madaba para visitar a Igreja Ortodoxa de 
São Jorge, onde se encontra o primeiro mapa em mosaico da 
Palestina. Continue para o Monte Nebo para admirar a vista 
panorâmica do Vale do Jordão e do Mar Morto a partir da 
montanha. À tarde, partida para Petra. Jantar no hotel.

Dia 4 Petra
Meia pensão.  Visita de Petra "a cidade rosa", capital dos 
Nabataeans. Visitaremos os monumentos mais importantes 
e representativos entalhados na rocha, o tesouro, os túmulos 
coloridos, os túmulos reais e o mosteiro. Jantar no hotel.

Dia 5 Petra/Pequena Petra/Wadi Rum 
Meia pensão. Partida para a cidade vizinha de Al Beida, 
também conhecida como “Pequena Petra”. Visita deste 
caravanserai. Continuar para Wadi Rum, deserto de 
Lawrence da Arábia. A visita dura duas horas e tem lugar 
em veículos 4x4 conduzidos por beduínos (6 pessoas por 
carro). Consiste numa curta excursão à paisagem lunar deste 
deserto, observando as maravilhas que a natureza tem feito 
com a erosão das rochas e da areia. Continuamos viagem até 
ao acampamento. Jantar no acampamento.

Dia 6 Wadi Rum/Mar Morto 
Meia pensão. Transfere para o Mar Morto. Tempo livre. Jantar 
no hotel.

Dia 7 Mar Morto/Betânia/Mar Morto 
Meia pensão. Partida para a fronteira com Israel e a Palestina, 
até chegar ao rio Jordão. Este dia será dedicado à visita a um 
dos lugares mais místicos e espirituais da Jordânia: Betânia, 
o lugar onde Jesus foi batizado por São João Evangelista. O 
enclave jordano de Betânia foi aberto a visitas em 2000, ano 
em que o Papa João Paulo II assistiu à sua inauguração como 
sinal do seu reconhecimento por parte do Vaticano, a cerca 
de 9 km a norte do Mar Morto e é de imensa importância 
para o cristianismo. Jantar no hotel.

Dia 8 Mar Morto/Amman/Maldivas
Pequeno-almoço. Transfere para Amman e embarque no voo 
com destino às Maldivas. Noite a bordo.

Dia 9 Ilhas Maldivas
Chegada a Malé. Transfere para o hotel. Alojamento. 

Dias 10 a 12 Maldivas
Pequeno-almoço. Dias livres.

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

Dia 14 Portugal
Chegada.

JORDÂNIA COMPLETA E MALDIVAS 
JORDÂNIA · MALDIVAS AMMAN · PETRA · WADI RUM · MAR MORTO · MALDIVAS 
CIRCUITO REGULAR COM GUIA EM CASTELHANO · ESTADIA NAS MALDIVAS  

Os nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista (reserva de classe 
especial). Seguro de viagem.
Jordânia: Alojamento e pequeno-almoço, 6 jantares (bebidas 
não incluídas). Transferes e visitas em circuito regular com 
guia em castelhano. 
Maldivas: Alojamento e pequeno-almoço. Transferes 
regulares em lancha rápida, com assistência em inglês.

Interessa saber
Preço desde baseado na Turkish Airlines, classe W (tarifas 
dinâmicas), para viajar entre 1 de maio e 30 de junho, nos 
hotéis indicados. Taxas aéreas incluídas: TK: 690 €.
Os hotéis de 4★ hotéis na Jordânia são simples. O 
acampamento Wadi Rum possui casa de banho privativa.

Partidas
Quartas-feiras e Domingos (1 jan–29 out).
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa/Porto.

Hotéis
Amman. 2 noites Sulaf - Days Inn/4★

Petra. 2 noites P Quattro- Sella/4★

Wadi Rum. 1 noite Campamento
Mar Morto. 2 noites Holiday Inn/5★

Maldivas. 4 noites Velasaru Maldives/5★

Hotéis previstos ou de categoria similar. Consultar outras 
categorias de hotéis superiores em www.catai.pt 

A classificação dos hotéis é a estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo. CATAI | 13

3.620€

14 DIAS DESDE
DESCONTO, 
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C

AT
AI

  •
  V

EN
DA

 A
NT

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

5%
DESCONTO 

  DETALHES ESPECIAIS PARA NOIVOS
Jordânia: jantar num restaurante em Amã. Entrada para o 
Spa no Mar Morto. Um conjunto de produtos do Mar Morto.
Hotel Velassaru Maldives (min. 4 noites): garrafa de 375ml
de champanhe Taittinger, seleção de 3 tapas servidas no 
Chill Bar, acompanhado por espumante. Detalhe especial 
L'Occitane e crédito de $25 para o casal no spa.
Obrigatório apresentar certidão oficial de casamento à 
chegada ao hotel.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.pt/viajes/jordania-al-completo-maldivas-novios-pt.html/20370/travelpricer


Dia 1 Portugal/Cairo 
Partida em voo para o Cairo. Chegada e alojamento.

Dia 2 Cairo 
Meia pensão. Visita matinal à necrópole de Gizé com as 
famosas Pirâmides de Chephren, Mykerinos e Cheops, a 
Esfinge e o templo inferior. Almoço num restaurante local. À 
tarde, visitar a necrópole de Sakkara.

Dia 3 Cairo 
Pequeno-almoço. Visita ao Museu Egípcio no Cairo, a maior 
colecção de artefactos faraónicos do mundo e o tesouro do 
túmulo de Tutankhamun. Resto do dia livre. Possibilidade de 
jantar com espectáculo (opcional) num restaurante flutuante 
no Nilo.

Dia 4 Cairo/Assuão
Pensão completa. Partida em voo para Assuão. Embarque 
no barco de cruzeiro. Visita da tarde ao Templo de Ísis, 
originalmente localizado na ilha de Filae e na Barragem 
Alta. Tempo livre para passear num dos mercados mais 
importantes da rota das especiarias, o souk de Assuão.

Dia 5 Assuão/Kom Ombo/Edfu
Pensão completa. Navegação para Kom Ombo. Visite o 
templo dedicado ao deus Sobek, o deus crocodilo e Haroeris, 
construído no tempo de Ramsés II. Navegação para Edfu.

Dia 6 Edfu/Esna/Luxor 
Pensão completa. Pela manhã, visita ao templo de Edfu 
dedicado ao deus Hórus, o falcão protetor dos faraós; é o 
templo mais bem preservado do Egipto e as suas paredes 
estão cobertas de hieróglifos. Navegação até Esna para 
atravessar as comportas, e continuar até Luxor.

Dia 7 Luxor/Cairo/Sharm el Sheikh 
Meia pensão. Desembarque. Partida para a margem 
ocidental do Nilo para visitar o Vale dos Reis, situado na antiga 
necrópole de Tebas. Visite o Templo da Rainha Hatshepsut e 
o Colossi de Memnon. Continuação com a visita do Templo 
de Karnak, dedicado ao deus Amun, de grandes dimensões, 
onde se destaca o salão do Hipostilo, e o Templo de Luxor 
chamado "o harém de Amun". Os templos de Karnak e Luxor 
foram ligados por uma avenida de Esfinges. Partida em voo 
para Sharm el Sheikh, via Cairo. Jantar no hotel.

Dias 8 a 10 Sharm el Sheikh
Tudo incluído. Dias livres para desfrutar da praia ou fazer 
uma excursão opcional.

Dia 11 Sharm el Sheikh/Cairo/Portugal
Partida em voo de regresso a Portugal, via Cairo. Chegada.

 

ROMANCE NO NILO E MAR VERMELHO  
EGITO CAIRO - ASSUÃO - KOM OMBO - EDFU - LUXOR - SHARM EL SHEIKH 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI COM GUIA EM CASTELHANO – PENSÃO COMPLETA NO CRUZEIRO 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble14 | CATAI

Os nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-almoço no Cairo, pensão 
completa no cruzeiro (bebidas não incluídas) e Tudo Incluído 
em Sharm el Sheikh. Transferes de chegada e partida em 
exclusivo para a Catai com assistência em castelhano. 
Circuito exclusivo Catai com guias em castelhano. Seguro de 
viagem.

Interessa saber
Preço desde baseado na Egyptair, classe V, para viajar entre 1 
de novembro a 17 de dezembro, em hotéis indicados. 
Taxas aéreas incluídas: MS: 430 €. 
A ordem das visitas pode ser alterada em função dos voos 
internos e da navegação do cruzeiro. No dia da partida 
deve deixar a sua cabina antes das 08:00 hrs. Gratificações 
durante o cruzeiro incluído. 

Partidas
Segunda-feira (1 nov-23 out).
Notas de partida:
Egyptair: Lisboa/Porto.

Hotéis
Cruzeiro. 4 noites M/S Cadena Sara/5★

Cairo. 3 noites Ramses Hilton 
Helnan Dream Land/5★

Sharm el Sheikh. 4 
noites 

Renaissance Sharm El Sheikh/
Golden View Beach/Savoy Sharm el 
Sheikh/5★

Hotéis previstos ou de categoria similar. Consultar outras 
categorias de hotéis superiores em www.catai.pt 

A classificação dos hotéis é a estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo.14 | CATAI

2.390€

11 DIAS DESDE
DESCONTO, 
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C

AT
AI

  •
  V

EN
DA

 A
NT

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

5%
DESCONTO 

  DETALHES ESPECIAIS PARA NOIVOS
Flores à chegada ao aeroporto. Telefone para uso durante a 
estadia. Chocolate à chegada. Uma garrafa de água durante a 
visita às pirâmides. Um detalhe especial com o nome de cada 
cliente em árabe no final da viagem. Cesto fruta no quarto.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.pt/viajes/romance-no-nilo.html/11599/travelpricer


Dia 1 Portugal/Luxor 
Partida em voo para Luxor, via Cairo. Chegada e embarque 
da lancha a motor. 

Dia 2 Luxor/Esna/Edfu 
Pensão completa. Partida para a margem ocidental do Nilo 
para visitar o Vale dos Reis, o templo de Deir el Bahari ou 
o templo do Faraó Hatshepsut e o Colossi de Memnon ou 
o templo de Amenophis III. Continuamos com uma visita 
aos templos de Karnak e Luxor, dedicados ao deus Amun. 
Regresso ao barco e navegação para Esna e Edfu. 

Dia 3 Edfu/Kom Ombo/Assuão
Pensão completa. Pela manhã, visita ao templo de Edfu, 
dedicado ao deus Hórus e ao templo mais bem preservado 
do Egipto. Regresso ao barco e navegação até Kom Ombo. 
À tarde, visita ao templo dedicado ao deus crocodilo Sobek 
em Kom Ombo. Regresso ao navio e navegação para Assuão. 

Dia 4 Assuão/Abu Simbel/Assuão
Pensão completa. Excursão de carro aos templos de Abu 
Simbel. De tarde, visita da Alta Barragem de Assuão e ao 
obelisco inacabado. Resto da tarde e noite para passear. 

Dia 5 Assuão/Cairo 
Meia pensão. Manhã livre. Almoço a bordo. Voo com destino 
ao Cairo. Chegada. 

Dia 6 Cairo
Pequeno-almoço. Visita da necrópole de Gizé com as famosas 
Pirâmides de Chephren, Mykerinos e Queops (entrada das 
Pirâmides não incluída), a Esfinge e o templo inferior. Tarde 
livre com a possibilidade de visitar a necrópole de Saqqara 
(opcional). 

Dia 7 Cairo
Pequeno-almoço. Visita ao Museu Egípcio no Cairo, a 
maior concentração de artefactos faraónicos do mundo. 
Continuação para o Cairo islâmico e cristão na Cidadela de 
Saladino, com a Mesquita Mohammed Ali ou "Mesquita de 
Alabastro" e visita panorâmica do Bairro Copta. Para finalizar, 
passeio o souk de Khan el Khalili. 

Dia 8 Cairo/Maldivas
Pequeno-almoço. Partida em voo para as Maldivas. Noite a 
bordo. 

Dia 9 Ilhas Maldivas
Chegada a Malé. Transfere para o hotel. Alojamento. 

Dias 10 a 12 Maldivas
Pequeno-almoço. Dias livres.

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

Dia 14 Portugal
Chegada.

EGITO MILENAR E MALDIVAS
EGITO · MALDIVAS LUXOR · EDFU · KOM OMBO · ASSUÃO · ABU SIMBEL · CAIRO · MALDIVAS
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI COM GUIA EM CASTELHANO · PENSÃO COMPLETA DURANTE O CRUZEIRO 

Os nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-almoço no Cairo e pensão 
completa no cruzeiro (bebidas não incluídas). Transferes de 
chegada e partida em serviço exclusivo Catai com assistência 
em espanhol. Seguro de viagem.
Maldivas: Alojamento e pequeno-almoço. Transferes 
regulares por lancha rápida com assistência em inglês.

Interessa saber
Preço desde baseado na Egyptair, classe L/S, para viajar entre 
1 a 30 de novembro, nos hotéis indicados. 
Taxas aéreas incluídas. MS: 720 €. 
A ordem das visitas pode ser alterada em função dos voos 
internos e da navegação do cruzeiro. No dia de saída do 
cruzeiro deverá deixar o camarote antes das 08:00 hrs. Estão 
incluídas as gratificações durante o cruzeiro. As visitas e os 
transferes são partilhadas com outros clientes Catai a viajar 
nas mesmas datas.

Partidas
Segunda-feira (1 nov-31 out).
Notas de partida:
Egyptair: Lisboa/Porto.

Hotéis
Cruzeiro. 4 noites M/S Sara/5★ L
Cairo. 3 noites Ramses Hilton/5★L
Maldivas. 4 noites Kurumba Maldives/5★

Hotéis previstos ou de categoria similar. Consultar outras 
categorias de hotéis superiores em www.catai.pt 

A classificação dos hotéis é a estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo. CATAI | 15

3.750€

14 DIAS DESDE
DESCONTO, 
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C

AT
AI

  •
  V

EN
DA

 A
NT

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

5%
DESCONTO 

  DETALHES ESPECIAIS PARA NOIVOS
Egito: flores e chocolate à chegada. Detalhe especial com o 
nome de cada cliente em árabe no final da viagem. 
Hotel Kurumba: presente de boas-vindas; Garrafa de vinho 
da casa (ou champanhe para os hóspedes que ficam em tudo 
incluído) e crédito de $30 por pessoa para tratamentos de 
spa. Obrigatório apresentar certidão oficial de casamento à 
chegada ao hotel.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.pt/viajes/egito-milenario-maldivas-pt.html/20103/travelpricer


DIA 1 Portugal/Istambul
Partida em voo directo para Istambul. Chegada e alojamento.

Dia 2 Istambul 
Pequeno-almoço. Meio dia de visita "Clássica": Começamos 
com uma visita à Basílica de Hagia Sophia "Sabedoria 
Divina", que é sem dúvida um dos edifícios mais fantásticos 
de todos os tempos. Continuaremos com uma visita ao 
antigo Hipódromo Bizantino, que era o centro da atividade 
civil do país e onde se realizavam não só corridas de cavalos 
e combates de gladiadores, mas também celebrações em 
honra do Imperador. Hoje ainda preserva o Obelisco de 
Teodósio, a Coluna Serpentina e a Fonte do Imperador 
Wilhelm. Continuamos para a Mesquita Azul, que queria 
ultrapassar a Basílica de Hagia Sophia com a sua mesquita e 
construiu-a com 6 minaretes. Resto do dia livre.

Dia 3 Istambul/Capadócia 
Meia pensão. Partida em voo para Capadócia. Jantar no 
hotel.

Dia 4 Capadócia 
Meia pensão. Opcionalmente poderá realizar um 
espectacular passeio de balão de ar quente ao nascer do sol. 
Visita à cidade subterrânea de Ozkonak ou similar, construída 
pelas comunidades cristãs para se protegerem dos ataques 
árabes. Parar numa oficina de tapete e quilim. À tarde, visita 
aos numerosos mosteiros e capelas de Göreme, esculpidos 

na rocha e decorados com frescos. Continuação através do 
vale de Güvercinlik, vista panorâmica do castelo de Uchisar, 
situado sobre um promontório de rocha vulcânica perfurado 
por túneis e janelas. Paragem numa oficina artesanal 
de decoração e joalharia de Capadócia. Jantar no hotel. 
Opcionalmente pode assistir a um espectáculo de dança 
folclórica turca.

Dia 5 Capadócia/Pamukkale 
Meia pensão. Partida para visitar o seleucid Caravanserai 
''Sultanhani'', localizado na lendária Rota da Seda é 
utilizado como local de paragem para caravanas. Continue 
para Pamukkale, o "castelo de algodão", uma pequena 
cidade famosa pelas suas piscinas petrificadas brancas de 
travertinas formadas pela cal contida na água das nascentes 
termais. Jantar no hotel.

Dia 6 Pamukkale/Éfeso/Istambul 
Pequeno-almoço. Pela manhã visita a Hierápolis, uma antiga 
cidade termal, em grande parte durante o período romano, 
foi construída no topo das piscinas com um belo teatro e uma 
grande necrópole. Partida para Éfeso, a cidade clássica mais 
bem preservada da Turquia, onde visitaremos a Biblioteca 
de Celsus, o templo de Adriano e o seu grande teatro. Na 
parte da tarde, partida de voo para Istambul. Paragem num 
artesão onde se realiza um desfile e venda de peças de couro. 
Partida em voo para Istambul. 

Dia 7 Istambul 
Pequeno-almoço. Dia livre para. 

Dia 8 Istambul/(Malé) Ilhas Maldivas 
Partida em voo para as Maldivas. Chegada. Transfere para o 
hotel. Resto do dia livre. Alojamento. 

Dias 9 a 11 Ilhas Maldivas 
Pequeno-almoço. Dias livres para desfrutar da praia.

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

Dia 13 Portugal
Chegada. 

DESCOBRIR A TURQUIA E MALDIVAS
TURQUIA  · MALDIVAS ISTANBUL · CAPADÓCIA · PAMUKKALE · ÉFESO ·  MALDIVAS 
CIRCUITO REGULAR COM GUIA EM CASTELHANO · ESTADIA EM MALDIVAS

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble16 | CATAI

Os nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista (reservas em classes 
especiais). Seguro de viagem.
Turquia: Alojamento e pequeno-almoço. 3 jantares (bebidas 
não incluídas). Assistência em castelhano, transferes com 
motorista local. Visitas em circuito regular (partilhadas com 
outros clientes) com guia em castelhano. 
Maldivas: Alojamento e pequeno-almoço. Transferes 
regulares por lancha rápida com assistência em inglês.

 

Interessa saber
Preço desde baseado na Turkish Airlines, classe T, para viajar 
entre 1 de maio a 25 de junho, nos hotéis indicados.
Taxas aéreas incluídas. TK: 580 €.
A excursão opcional de balão em Capadócia não pode ser 
reservada através de Catai. A reserva deve ser feita com 
o representante local, na chegada à Turquia. A viagem na 
Turquia está sujeita a ligeiras alterações a partir de 2 de Abril.

Partidas
Domingos (7 nov-22 out).
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa/Porto.

Hotéis
Istambul. 4 noites Yigitalp/4★

Capadócia. 2 noites Mustafa Cappadocia Resort/5★

Pamukkale. 1 noite Richmond Thermal/5★

Maldivas. 4 noites Kurumba Maldives/5★

Hotéis previstos ou de categoria similar. Consultar outras 
categorias de hotéis superiores em www.catai.pt 

A classificação dos hotéis é a estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo.16 | CATAI

3.320€

13 DIAS DESDE
DESCONTO, 
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C

AT
AI

  •
  V

EN
DA

 A
NT

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

5%
DESCONTO 

  DETALHES ESPECIAIS PARA NOIVOS
Turquia: os diferentes hotéis podem oferecer: quarto, 
cama de casal, chocolates ou frutas no quarto. Cada hotel 
é diferente, e não pode ser assegurado que algum destes 
detalhes será oferecido. Hotel Kurumba: Presente de boas-
vindas; Garrafa de vinho da casa (ou champanhe para os 
hóspedes que ficam em tudo incluído) e crédito de $30 por 
pessoa para tratamentos de spa. Obrigatório apresentar 
certidão oficial de casamento à chegada ao hotel.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.pt/viajes/turquia-para-dois-e-maldivas.html/13042/travelpricer


Dia 1 Portugal/Dubai
Partida no voo da tarde para o Dubai. Pernoite a bordo.

Dia 2 Dubai
Chegada. Tempo livre para descobrir esta cidade moderna e 
rica situada numa baía do Golfo Pérsico. É uma cidade incrível, 
uma das mais modernas e surpreendentes dos Emirados 
Árabes Unidos. O viajante que chega ao Dubai acabará por 
ser apanhado pela atmosfera dos seus mercados, poderá 
admirar a promenade que se abre para o mar, desde a orla 
marítima até à ponte Al-Maktoum, e desfrutar das ofertas 
culturais que transbordam nesta maravilhosa cidade. Todos 
os tipos de actividades de lazer estão ao seu alcance: pistas 
de esqui; praias para desfrutar do sol e relaxar; grandes 
lojas; parques aquáticos onde se pode divertir; restaurantes 
onde pode desfrutar de especialidades de todo o mundo; 
desportos espantosos como corridas de camelos ou caça 
com falcões; subir aos edifícios mais altos para contemplar 
as incríveis construções que rodeiam o deserto e ver todo o 
território conquistado do mar com as suas duas grandes ilhas 
artificiais: A Palmeira e o Mundo. Alojamento.

Dia 3 Dubai
Pequeno-almoço. Dia livre com possibilidade de realizar 
excursões opcionais: um passeio pela cidade para admirar 
a Grande Mesquita, os modernos palácios dos Sultões, os 
souks de especiarias e ouro, ou um passeio 4x4 pelas dunas 

do deserto ou jantar a bordo de um dhow são algumas das 
possibilidades oferecidas pela cidade. Alojamento.

Dia 4 Dubai
Pequeno-almoço. Dia livre. Transfere ao fim da tarde para o 
aeroporto.

Dia 5 Dubai/Maldivas
Voo durante a madrugada para as Maldivas. Chegada a estas 
ilhas paradisíacas, rodeadas de recifes de coral. Transfere 
para o hotel (dependendo do hotel escolhido, por lancha, 
hidroavião ou voo interno). Localizado no Oceano Índico, a sul 
da Índia. É um grupo de 1.190 ilhas de coral distribuídas em 
26 grandes atóis, estruturas de coral separadas por lagoas 
que se espalham criando uma paisagem que cativa com o 
seu encanto natural. Das cerca de 2.000 ilhas, apenas 202 
são habitadas e 87 são dedicadas ao turismo em que cada 
ilha é um resort. Um clima tropical, quente e húmido, com 
uma temperatura média entre 29ºC e 32ºC, torna qualquer 
altura do ano perfeita para desfrutar de alguns dias numa 
das belas ilhas. Alojamento.

Dias 6 a 9 Maldivas
Pequeno-almoço. Dias livres para desfrutar da praia, 
desportos aquáticos e outras instalações hoteleiras.

Dia 10 Maldivas/Portugal
Pequeno-almoço. Partida no voo de regresso pela rota 
escolhida. Noite a bordo (Dependendo da hora de partida, 
chegada ao destino durante o dia).

Dia 11 Portugal
Chegada.
 

DUBAI E MALDIVAS
EMIRADOS ÁRABES · ILHAS MALDIVAS DUBAI · MALDIVAS 
PROGRAMA INDIVIDUAL · ESTADIA 

Os nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista (reservas em classes 
especiais). Seguro de viagem.
Dubai: alojamento e pequeno-almoço. Transferes privados 
com assistência em inglês.
Maldivas: Alojamento e pequeno-almoço. Transferes 
regulares por lancha rápida com assistência em inglês.

Interessa saber
Preço baseado na Emirates, classe T, para viajar entre 1 de 
maio e 19 de julho nos hotéis indicados. 
Taxas aéreas incluídas. EK: 390 €.

Partidas
Diárias (1 nov-22 out).
Notas de partida:
Emirates: Lisboa/Porto.

Hotéis
Dubai. 2 noites Hyatt Regency Dubai/5★

Maldivas. 5 noites Kurumba Maldives/4★

Hotéis previstos ou de categoria similar. Consultar outras 
categorias de hotéis superiores em www.catai.pt 

A classificação dos hotéis é a estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo. CATAI | 17

2.100€

11 DIAS DESDE
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

PREÇO ESTREL
A 

 •
 P

RE
ÇO ESTRELA  • PREÇO ESTRELA  •

  DETALHES ESPECIAIS PARA NOIVOS
Hotel Hyatt Regency Dubai: upgrade de quarto (sujeito a 
disponibilidade) e cama de casal.
Hotel Kurumba: Presente de boas-vindas; garrafa de vinho 
do casa (ou champanhe para os hóspedes que ficam em tudo 
incluído) e crédito de $30 por pessoa para tratamentos de 
spa. Obrigatório apresentar certidão oficial de casamento à 
chegada ao hotel.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.pt/viajes/dubai-y-maldivas.html/11088/travelpricer


QUÉNIA, TANZÂNIA, ÁFRICA DO SUL E BOTSWANA

NOIVOS EM ÁFRICA

DOCUMENTAÇÃO E VISTOS

Informação válida para cidadãos portugueses. Outras nacionalidades, por favor 
consultar. Passaporte válido por pelo menos 6 meses a partir da data de regresso.
QUÉNIA. O visto é obtido antes da chegada, em http://evisa. go.ke Preço: 50 USD.
TANZÂNIA. O visto pode ser obtido antes da chegada, em http:// eservices.inmigraion.
go.tz/visa Preço: 50 USD. Em Zanzibar será exigido um pagamento directo de 1 USD 
(aproximadamente) por pessoa por dia de estadia (taxa de infra-estrutura local).
ÁFRICA DO SUL. Não é necessário visto.
BOTSWANA. Não é necessário visto. Taxa de entrada 30 USD p./pessoa (a pagar 
diretamente à chegada).
 

INTERESSA SABER

VACINAÇÃO. No caso de combinar diferentes países africanos, ou em combinação 
com as ilhas do Oceano Índico, é necessário ser vacinado contra a Febre Amarela e 
apresentar o Certificado de Vacinação devidamente preenchido. Consultar os Centros 
Internacionais de Vacinação (www.msc.es).
Por outro lado, ter em conta o que cada país requer no seu protocolo COVID (consultar 
vacinas COVID nas exigências de cada país).
OS NOSSOS PREÇOS incluem as taxas de entrada nos Parques ou Reservas Nacionais 
especificados no itinerário. No caso de um aumento das taxas de entrada (após a data 
de publicação desta brochura) pelos governos locais, seremos obrigados a repercuti-la 
nos preços.
Vistos e gratificações não estão incluídos.



Dia 1 Portugal/Nairobi 
Partida em voo para Nairobi, pela rota escolhida. Chegada e 
transfere para o hotel. Alojamento. 

Dia 2 Nairobi/Lago Nakuru ou Lago Naivasha
Pensão completa. Seguimos por estrada até ao Vale do 
Grande Rift até ao Lago Nakuru. Almoço no Lodge do Lago 
Nakuru. Safari durante a tarde nas margens do Lago Nakuru, 
lar de duas espécies de rinocerontes. Após o safari, seguimos 
para o alojamento. Jantar no Lodge. 

Dia 3 Lago Nakuru ou Lago Naivasha/Masai Mara 
Pensão completa. Hoje seguimos viagem até à terra dos 
míticos guerreiros Masai. Safari pelas vastas planícies do 
Masai Mara, onde vamos encontrar manadas de gnus, 
zebras, antílopes e gazelas, vigiadas de perto pelos grandes 
predadores. Almoço e jantar no lodge/acampamento. 

Dia 4 Masai Mara 
Pensão completa. Dia dedicado a um safari nesta reserva 
queniana. Durante o safari vamos ter a oportunidade de ver 
elefantes, girafas, leões, leopardos, chitas, hienas, chacais e 
centenas de impalas. O Masai Mara é o cenário da lendária 
migração dos gnus através do rio Mara a partir das planícies 
do Serengeti na Tanzânia, um dos maiores espetáculos 
naturais do mundo. Almoço e jantar no lodge/acampamento.

Dia 5 Masai Mara/Zanzibar 
Pequeno-almoço. Partida por estrada para Nairobi. Chegada 
e voo para Zanzibar. Chegada e transfere para o hotel. Jantar 
no hotel. 

Dias 6 a 8 Zanzibar 
Tudo incluído. Dias livres.

Dia 9 Zanzibar/Nairobi/Portugal
Pequeno-almoço. Tempo livre até à hora de partida para o 
voo para Nairobi. Chegada e ligação com o voo de regresso a 
Portugal, pela rota escolhida. Noite a bordo. 

Dia 10 Portugal
Chegada.

LUA DE MEL NO QUÉNIA E PRAIAS DO ÍNDICO  
QUÉNIA  NAIROBI · LAGO NAKURU · MASAI MARA · OPÇÃO  ZANZIBAR OU MAURÍCIA 
SAFARI EXCLUSIVO · VEÍCULOS 4X4 · CONDUTOR/GUIA EM CASTELHANO

Os nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista (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 lugar à janela garantido 
(ocupação máxima de 7 pessoas por veículo). Safari 
exclusivamente para clientes Catai. Condutor/guia que fala 
inglês durante todo o safari. Todas as taxas de entrada nos 
parques especificados no itinerário. Chapéu Safari e saco de 
café queniano à chegada. Água mineral no veículo durante o 
safari. Seguro de viagem.
Zanzibar/Maurícia. Tudo incluído. Transferes regulares em 
inglês. 

Interessa saber
Preço desde baseado na KLM, classe N, para viajar entre 10 
de abril a 19 de junho, em hotéis indicados, opção Zanzibar. 
Taxas aéreas incluídas: KLM: 400 €. 
Por razões operacionais, o alojamento na zona dos lagos 
pode ser no Lago Naivasha (sem alterar as visitas e os safaris 
planeados). 
Em Zanzibar será exigido um pagamento directo de 1 USD 
(aproximadamente) por pessoa por dia de estadia (imposto 
local sobre infra-estruturas). Os jantares em Zanzibar e 
Maurícia no dia da chegada estão sujeitos à hora de chegada 
do voo.

Partidas
Segunda-feira e Quinta-feira* (3 nov-30 out). 
*Consulte hotéis incluídos.  
Notas de partida:
KLM/Air France: Lisboa/Porto.

Hotéis
Nairobi. 1 noite Doubletree Hurlingham/4★

Lago Nakuru/Lago 
Naivasha. 1 noite

Naivasha Simba/Lodge

Masai Mara. 2 noites Mara Simba/Lodge
Zanzibar. 4 noites Sandies Baobab (quarto 

Garden)/4★

Mauricia. 4 noites C Mauritius  (quarto Prestige)/4★

Hotéis previstos ou de categoria similar. Consultar outras 
categorias de hotéis superiores em www.catai.pt 

A classificação dos hotéis é a estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo. CATAI | 19

2.955€

10 DIAS DESDE
DESCONTO, 
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Opção Mauricia 
Dia 5 Masai Mara/Nairobi
Pequeno-almoço. Safari matinal durante o caminho para 
Nairobi. Chegada e transfere para o hotel. Alojamento em 
Nairobi.

Dia 6 Nairobi/Maurícia
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto e voo para as 
Maurícias. Chegada e transfere para o hotel. Jantar no hotel.

Dias 7 a 9 das Maurícia
Tudo incluído. Dias livres.

Dia 10 Maurícia/Portugal
Pequeno-almoço. O resto do dia fica livre até à hora de partida 
para o voo de regresso a Portugal, pela rota escolhida. Noite 
a bordo. 

Dia 11 Portugal
Chegada.

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C

AT
AI

  •
  V

EN
DA

 A
NT

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

5%
DESCONTO 

  DETALHES ESPECIAIS PARA NOIVOS
Hotel Sandies Baobab: flores e biscoitos à chegada. Um 
jantar romântico durante a estadia. 
Hotel C Maurícia: garrafa de vinho e decoração do quarto à 
chegada. Um jantar romântico em um dos Restaurantes de 
hotel. 25% de desconto no spa uma vez durante a estadia 
(entre 09h30 e 14h00). 
Obrigatório apresentar certidão oficial de casamento à 
chegada ao hotel.

COTIZA
TU VIAJE

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


Dia 1 Portugal/Nairobi 
Partida em voo para Nairobi, pela rota escolhida. Chegada e 
transfere para o hotel. Alojamento.

Dia 2 Nairobi/Aberdare 
Pensão completa. Partida por estrada para Aberdare Park. 
Almoço e condução até uma das colinas dos montes de 
Aberdare. Tarde livre no lodge para observar elefantes, 
búfalos e outras espécies. Jantar no lodge. 

Dia 3 Aberdare/Lake Nakuru ou Lago Naivasha
Pensão completa. Saída por estrada através do Vale do 
Grande Rift até ao Lago Nakuru. Almoço num lodge do Lago 
Nakuru. Safari nas margens do Lago Nakuru. Finalizado o 
safari, dirigimo-nos até ao alojamento. Jantar no lodge. 

Dia 4 Lago Nakuru ou Lago Naivasha/Masai Mara 
Pensão completa. Conduzir para a terra dos míticos guerreiros 
Masai. Passeio de caça através das vastas planícies do Masai 
Mara, onde encontrará grandes manadas de gnus, zebra, 
antílopes e gazelas observadas de perto pelos grandes 
predadores. Almoço e jantar no lodge/acampamento. 

Dia 5 Masai Mara 
Pensão completa. Dia dedicado a percorrer esta reserva 
teremos oportunidade de ver elefantes, girafas, leões, 
leopardos, chitas, hienas, chacais e centenas de impalas. 
Masai Mara é palco 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 acampamento. 

Dia 6 Masai Mara/Nairobi
Pequeno-almoço. Transfere por estrada até Nairobi. 
Chegada. Alojamento.

Dia 7 Nairobi/Maurícia 
Pequeno-almoço. Voo para a Maurícia. Chegada e transfere 
para o hotel. Jantar. 

Dias 8 a 10 Maurícia 
Tudo incluído. Dias livres. 

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

Dia 12 Portugal
Chegada.

QUÉNIA ROMÂNTICA E PRAIAS 
QUÉNIA NAIROBI · ABERDARE · LAGO NAKURU · MASAI MARA · OPÇÃO MALDIVAS OU MAURÍCIA  
SAFARI EXCLUSIVO CATAI - VEICULOS 4X4 - CONDUTOR/GUIA EM CASTELHANO

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble20 | CATAI

Os nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-almoço. 4 almoços e 4 
jantares (bebidas não incluídas). Transporte em veículos 4x4 
durante o safari com garantia de lugar à janela (ocupação 
máxima de 7 pessoas por veículo). Safari exclusivo para 
clientes Catai. Condutor/guia em castelhano durante todo 
o safari. Todas as entradas nos parques especificados no 
itinerário. Chapéu de safari à chegada. Água potável no 
veículo durante o safari, e garrafa metálica. Seguro especial 
Flying Doctors durante o safari. Seguro de viagem.
Maldivas. Alojamento e pequeno-almoço. Transferes 
regulares de lancha com assistência em inglês.
Maurícia. Tudo incluído. Transferes regulares em inglês com 
assistência em castelhano à chegada ao aeroporto. 

Interessa saber
Preço desde opção Mauricia baseado em KLM/Air France, 
classe N/R, para viajar entre 12 de abril e 24 de maio em 
hotéis indicados, opçaco Maurícia. Taxas aéreas incluídas: 
KL/AF: 570 €.  A opção das Maurícias inclui uma noite 
adicional em Nairobi após o safari.
Por razões operacionais, o alojamento na zona dos lagos 
pode ser no Lago Naivasha (sem alterar as visitas e safaris 
planeados). 
O jantar na Maurícia no dia de chegada está sujeito à hora de 
chegada do voo.

Partidas
Quarta-feira (2 nov-18 out). 
Notas de partida:
Opção Maurícia. KLM/Air France: Lisboa/Porto.
Opção Maldivas. Turkish Airlines: Lisboa/Porto.

Hotéis
Nairobi. 1 noite Park Inn by Radisson/4★

Aberdare. 1 noite The Ark/Lodge
Lago Nakuru. 1 noite Lake Nakuru Sopa/Lodge
Masai Mara. 2 noites Mara Sopa/Lodge
Maurícia. 4 noites Ambre (Quarto Superior 

Garden)/4★

Maldivas. 4 noites Centara Ras Fushi Resort & Spa 
(Quarto Beach Villa)/4★

Hotéis previstos ou de categoria similar. Consultar outras 
categorias de hotéis superiores em www.catai.pt 

A classificação dos hotéis é a estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo.20 | CATAI

3.695€

12 DIAS DESDE
DESCONTO, 
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Opção Maldivas
Dia 6 Masai Mara/Nairobi/Maldivas
Pequeno-almoço. Transfere por estrada até Nairobi. 
Embarque e partida no voo para as Maldivas. Noite a bordo.

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C

AT
AI

  •
  V

EN
DA

 A
NT

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

5%
DESCONTO 

  DETALHES ESPECIAIS PARA NOIVOS
Hotel Ambre: espumante e frutas, decoração especial do 
quarto à chegada, coquetel ao pôr do sol no Ti-Bar (uma vez 
durante a estadia), um pequeno-almoço no quarto (uma vez 
durante a estadia), um jantar romântico no restaurante La 
Plage, uma massagem de 30 minutos por casal (entre 9 e 14 
horas). 
Hotel Centara Ras Fushi Resort & Spa: garrafa de vinho e 
chocolates à chegada. Decoração romântica do quarto (uma 
vez durante a estadia). 
Obrigatório apresentar certidão oficial de casamento à 
chegada ao hotel.

Dia 7 Maldivas 
Chegada e transfere para o hotel. Alojamento nas Maldivas. 

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

Dia 11 Maldivas/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo de regresso a Portugal, 
pela rota escolhida. Noite a bordo. 

Dia 12 Portugal
Chegada.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.pt/viajes/quenia-romantico-e-mauricia.html/13911/travelpricer


Dia 1 Portugal/Arusha 
Partida em voo para Arusha, pela rota escolhida. Noite a 
bordo.

 Dia 2 Arusha/Ngorongoro 
Chegada. Partida por estrada para a Área de Conservação de 
Ngorongoro. Chegada ao alojamento. Jantar no lodge. 

 Dia 3 Ngorongoro 
Pensão completa. Hoje iremos descer ao interior da cratera 
onde desfrutaremos de uma experiência única de um safari 
matinal. Almoço piquenique. Regresso ao alojamento e tarde 
livre. Jantar no lodge. 

 Dia 4 Ngorongoro/Lake Manyara ou Tarangire 
Pensão completa. Partida para, o Lago Manyara ou o P. N. 
Tarangire, dependendo da opção escolhida. Almoço no 
lodge. Safari durante a tarde. Jantar no lodge. 

Dia 5 Lago Manyara ou Tarangire/Arusha/Amboseli 
Pensão completa. Partida por estrada até Arusha. 
Continuamos para Namanga, na fronteira com o Quénia. 
Continuação para Amboseli. Almoço no lodge e safari, 
durante a tarde no Parque. Jantar no lodge. 

Dia 6 Amboseli/Lago Nakuru 
Pensão completa. Gradualmente saímos da área de Amboseli 
em direção ao Lago Nakuru. Almoço no lodge. Safari durante 

a tarde no Parque Nacional do Lago Nakuru, refúgio de duas 
espécies de rinocerontes. Jantar no lodge. 

Dia 7 Lago Nakuru/Masai Mara 
Pensão completa. Partida para a Reserva Nacional Masai 
Mara. Almoço no lodge Safari durante a tarde na reserva 
mais famosa do Quénia. Jantar no lodge. 

Dia 8 Masai Mara 
Pensão completa. Hoje vamos desfrutar de dois safaris, um 
de manhã e outro à tarde, na  Mara. Iremos em busca dos 
famosos "Big five". Almoço e Jantar no lodge/acampamento.

Dia 9 Masai Mara/Nairobi/Portugal
Pequeno-almoço. Regresso por estrada até Nairobi. Partida 
do voo de regresso a Portugal, pela rota escolhida. Noite a 
bordo. 

Dia 10 Portugal 
Chegada.

ROMANCE NO QUÉNIA E TANZÂNIA  
QUÉNIA - TANZÂNIA ARUSHA · NGORONGORO · LAGO MANYARA OU TARANGIRE · AMBOSELI 
SAFARI REGULAR · CONDUTOR / GUIA EM CASTELHANO · PENSÃO COMPLETA NO SAFARI  

Os nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista (reservas em classes 
especiais). 6 almoços e 7 jantares (bebidas não incluídas) 
durante o safari. Transporte em minibus e 4x4 durante o 
safari com lugar à janela garantido (ocupação máxima de 7 
pessoas por veículo). Safari regular. Condutor/guia que fala 
inglês durante todo o safari. Todas as taxas de entrada nos 
parques especificados no itinerário. Água mineral no veículo 
durante o safari. Seguro especial “Flying Doctors”. Seguro de 
viagem.
Zanzibar. Meia Pensão. Transferes regulares em inglês e 
assistência telefónica em espanhol. 

Interessa saber
Preço desde baseado na Qatar Airways, classe O (tarifa 
dinâmica), para viajar entre 30 de março a 25 de maio, 
m hotéis indicados. Taxas aéreas incluídas: QR: 505 €. 
Inclui taxas para a opção Zanzibar: QR: 559 €. Por razões 
operacionais, a ordem dos dias na Tanzânia pode ser alterada, 
mas respeitando sempre todos os safaris incluídos. As taxas 
de entrada no parque no Quénia e na Tanzânia, assim como 
os impostos governamentais, podem variar e refletir-se-ão 
no preço final.
Extensão de Zanzibar: o jantar em Zanzibar no dia da 
chegada está sujeito à hora de chegada do voo. Taxa de infra-
estrutura Zanzibar 1 USD (aprox.) por pessoa por noite, a 
pagar directamente no hotel.

Partidas
Quintas-feiras* e Terças-feiras (1 nov-26 out). 
*Consulte hotéis incluídos.
Notas de partida:
Qatar Airways: Lisboa/Porto.

Hotéis
Área Ngorongoro. 
2 noites

Karatu Simba/Lodge 

Tarangire/Manyara. 
1 noite

Tarangire Simba/Lodge

Amboseli. 1 noite Amboseli Sopa/Lodge
Lago Nakuru. 1 noite Nakuru Sopa - Naivasha Sopa - 

Naivasha Simba/Lodge 

Masai Mara. 2 noites Mara Sopa - Mara Simba/Lodge 
Azure Mara Haven

Zanzibar. 4 noites Gold Zanzibar (hab. Deluxe 
Garden)/5★

Hotéis previstos ou de categoria similar. Consultar outras 
categorias de hotéis superiores em www.catai.pt 

A classificação dos hotéis é a estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo. CATAI | 21

3.780€

10 DIAS DESDE
DESCONTO, 
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Extensão Zanzibar   
Dia 9 Masai Mara/Nairobi/Zanzibar 
Pequeno-almoço. Regresso por estrada a Nairobi. Possível 
tempo livre, dependendo da hora de partida do voo para 
Zanzibar. Transfere e jantar no hotel. 

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C

AT
AI

  •
  V

EN
DA

 A
NT

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

5%
DESCONTO 

  DETALHES ESPECIAIS PARA NOIVOS
Hotel Gold Zanzibar: cesto de frutas e garrafa de vinho 
espumante na chegada. Um jantar romântico na praia 
durante a estadia. 
Obrigatório apresentar certificado oficial casamento à 
chegada ao hotel.

Dias 10 a 12 Zanzibar 
Meia pensão. Dias livres para desfrutar das praias e descobrir 
esta ilha exótica. 

Dia 13 Zanzibar/Portugal
Pequeno-almoço. Dia livre até à hora de partida para 
o aeroporto. Registo e embarque no voo de regresso a 
Portugal. Noite a bordo. 

Dia 14 Portugal 
Chegada.

COTIZA
TU VIAJE

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


Dia 1 Portugal/Arusha 
Partida em voo para Kilimanjaro, pela rota escolhida. Noite 
a bordo.

Dia 2 Arusha/P. N. Tarangire 
Chegada. Partida por estrada para Tarangire, o terceiro maior 
parque da Tanzânia e um dos mais belos. É uma área muito 
popular para elefantes e leões, especialmente de Junho a 
Setembro. Almoço e jantar no acampamento. 

Dia 3 Tarangire/P.N. Manyara/Karatu 
Pensão completa. Safari no Lago Manyara, uma floresta 
tropical de ficus gigantes e tamarindo, onde verá elefantes, 
búfalos, girafas, gnus, zebra, assim como várias espécies 
de primatas. Almoço e continuação para Karatu. Jantar no 
lodge. 

Dia 4 Karatu/P.N. Serengeti 
Pensão completa. Partida para as planícies do Serengeti 
através da Área de Conservação de Ngorongoro. Durante a 
tarde, safari em Serengeti. Almoço e jantar no campamento. 

Dia 5 P. N. Serengeti 
Pensão completa. Safari no Serengeti, o cenário anual 
de um dos espectáculos do mundo: a Grande Migração. 
Quase um milhão de gnus e zebra deslocam-se em torno do 
Serengeti e Masai Mara, seguidos de perto pelos grandes 
predadores. Girafas, elefantes, chitas, leopardos, crocodilos 
e hipopótamos também podem ser encontrados. Almoço e 
jantar no lodge/acampamento. 

Dia 6 Serengeti/Ngorongoro/Karatu 
Pensão completa. Partida 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. Partida para o aeroporto de Arusha para 
embarque no voo para Zanzibar. Chegada e transfere para o 
alojamento. Jantar no hotel. 

Dias 8 a 10 Zanzibar 
Tudo incluído. Dias livres para desfrutar da praia. Não perca 
uma visita à Capital Stone Town.  Alojamento.

Dia 11 Zanzibar/Portugal
Pequeno-almoço. Dia livre até à hora de partida do voo de 
regresso a Portugal, pela rota escolhida. 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 · CONDUTOR/GUIA EM CASTELHANO · PENSÃO COMPLETA  

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble22 | CATAI

Os nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-almoço. 5 almoços e 
5 jantares (bebidas não incluídas) durante o safari. Água 
mineral durante os safaris. Transferes à chegada e à partida. 
Transporte em veículo 4x4. Safari regular. Condutor/guia em 
castelhano durante todo o safari. Todas as taxas de entrada 
nos parques especificados no itinerário. Seguro de viagem.
Zanzibar. Tudo incluído. Transferes regulares em inglês e 
assistência telefónica em espanhol.  
 

Interessa saber
Preço desde baseado Qatar Airways, classe O (tarifa 
dinâmica), para viajar entre 10 de abril e 22 de maio. 
Taxas aéreas incluídas: QR: 503 €. Por razões operacionais, a 
ordem dos dias pode ser alterada, mas todos os safaris estão 
incluídos. As taxas de entrada nos parques na Tanzânia, 
assim como os impostos governamentais, podem variar e 
refletir-se-ão no preço final. O jantar em Zanzibar no dia da 
chegada está sujeito à hora de chegada do voo. Imposto 
sobre infra-estruturas Zanzibar 1 USD (aprox.) por pessoa por 
noite, a pagar directamente no hotel.
 
Partidas
Segundas-feiras (7 nov-30 out). 
Notas de partida:
Qatar Airways: Lisboa/Porto.

Hotéis
Tarangire. 1 noite Burunge Tented/Camp
Karatu (Área 
Ngorongoro). 2 noites

Ngorongoro Farm House - Tloma - 
Farm House Valley/Lodge

Serengeti. 2 noites Kaki Kati/Camp 
Zanzíbar. 4 noites Mapenzi (Quarto Swahili)/4★

Hotéis previstos ou de categoria similar. 

A classificação dos hotéis é a estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo.22 | CATAI

4.450€

12 DIAS DESDE
DESCONTO, 
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C
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  •
  V
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 A
NT

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

5%
DESCONTO 

  DETALHES ESPECIAIS PARA NOIVOS
Hotel Tarangire: coquetel ao pôr-do-sol.
Hotel Karatu: massagem de casal de 30 minutos.
Hotel Mapenzi (min. 4 noites): flores e biscoitos no quarto à 
chegada. Um jantar romântico. 
Obrigatório apresentar certidão oficial de casamento à 
chegada ao hotel.

COTIZA
TU VIAJE

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


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

Dia 2 Joanesburgo 
Chegada e transfere para o hotel. Alojamento.

Dia 3 Joanesburgo/Mpumalanga/Área Kruger 
Meia pensão. Partida por estrada para a área do Kruger Park. 
No caminho, passaremos pela província de Mpumalanga 
e pararemos para uma rápida visita a locais de beleza 
extraordinária, tais como Bourke 's Luck Potholes, no Blyde 
River Canyon. Chegada ao alojamento no final da tarde. 
Jantar no lodge. 

Dia 4 Kruger Safari 
Meia pensão. Ao amanhecer partimos para um dia inteiro de 
safari no Parque Kruger, realizado em veículos 4x4 abertos. 
Depois de passarmos a maior parte do dia no parque a 
desfrutar deste safari, e regresso ao alojamento na zona de 
Kruger. Jantar no lodge. 

Dia 5 Área Kruger/Joanesburgo/Cidade do Cabo 
Pequeno-almoço. Saída por estrada de regresso a 
Joanesburgo. No caminho faremos uma paragem para uma 
visita panorâmica da cidade de Pretória, onde verá alguns 
dos edifícios mais emblemáticos, tais como "Praça da Igreja" 
e "Edifícios da União". Chegada ao aeroporto de Joanesburgo 
e partida para a Cidade do Cabo. Chegada.

Dias 6 a 8 Cidade do Cabo 
Pequeno-almoço. Dias livres à sua disposição. A maravilhosa 
Cidade do Cabo, oferece ao visitante uma multiplicidade 
de opções, desde visitas culturais, visitas a alguns dos 
maravilhosos enclaves dos arredores, visita a algumas das 
suas famosas adegas, visita ao famoso Cabo da Península 
da Boa Esperança ou simplesmente desfrutar do enclave 
especial onde esta cidade se encontra. 

Dia 9 Cidade do Cabo/Maldivas
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto para embarque 
no voo para as Maldivas. Noite a bordo.

Dia 10 Maldivas 
Chegada e transfere para o hotel. Alojamento. 

Dias 11 a 13 Maldivas 
Pequeno-almoço. Dias livres.

Dia 14 Maldivas/Portugal 
Pequeno-almoço. Partida em voo de regresso a Portugal, 
pela rota escolhida. Noite a bordo. 

Dia 15 Portugal
Chegada.

JÓIAS DA ÁFRICA DO SUL E MALDIVAS
ÁFRICA DO SUL · MALDIVAS JOANESBURGO · PARQUE KRUGER · CIDADE DO CABO · MALDIVAS 
CIRCUITO REGULAR COM GUIA EM CASTELHANO · VEÍCULO 4X4 · OPÇÃO MALDIVAS 

Os nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-almoço. 2 jantares 
(bebidas não incluídas). Transporte de carro, comboio ou 
autocarro (dependendo do número de participantes) com 
guia/motorista em castelhano. Safari em 4x4 aberto pelo 
interior do Parque Kruger. Visita turística em Mpumalanga 
sujeita ao tempo e às condições meteorológicas. Seguro de 
viagem.
Maldivas. Alojamento e pequeno-almoço. Transferes 
regulares de lancha com assistência em inglês.

Interessa saber
Preço desde baseado na Emirates Airlines, classe T, para 
viajar entre 1 de maio e 10 de julho. 
Taxas aéreas incluídas: EK: 655 €.
Safari em 4x4 aberto pelo interior do Parque Nacional 
Kruger, capacidade máxima 9-10 pessoas por veículo, 
garantindo a assistência em castelhano que fará a rotação 
entre os diferentes 4x4 se houver mais de 10 participantes. 
Pequeno-almoço piquenique nos dias 6 e 7. Na Área Kruger 
selecionamos alojamentos localizados fora dos limites da 
Área Kruger, sem prejuízo do desenvolvimento do safari.

Partidas
Domingos (6 nov-22 out).
Notas de partida:
Emirates Airlines: Lisboa/Porto.

Hotéis
Joanesburgo. 1 noite Silverbirch@Birchwood/4★

Área Kruger. 2 noites Ingwenyama /4★

Cidade do Cabo. 4 noites Park Inn Foreshore/4★

Maldivas. 4 noites Velassaru Maldives/5★

Hotéis previstos ou de categoria similar. 

A classificação dos hotéis é a estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo. CATAI | 23

3.765€

15 DIAS DESDE
DESCONTO, 
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C

AT
AI

  •
  V

EN
DA

 A
NT

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

5%
DESCONTO 

  DETALHES ESPECIAIS PARA NOIVOS
Hotel Velassaru Maldivas (min. 4 noites): garrafa de 375ml 
de champanhe Taittinger, seleção de 3 tapas servidas no 
Chill Bar, acompanhado por um copo de espumante. Detalhe 
especial L´Occitane e crédito de $25 para o casal no spa. 

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.pt/viajes/joias-africa-do-sul-av.html/14782/travelpricer


Dia 1 Portugal/Joanesburgo 
Partida em voo para Joanesburgo pela rota escolhida. 
Chegada e alojamento.

Dia 2 Joanesburgo/ Mpumalanga/Área Kruger (Reserva 
Privada) 
Meia pensão. Começamos a nossa viagem para a área 
de Kruger. Para lá chegar dirigimos através da província 
de Mpumalanga que significa "o lugar onde o sol nasce". 
A paisagem que nos espera hoje é incrivelmente bela. 
Chegaremos a lugares mágicos como o Bourke 's Luck 
Potholes no Blyde River Canyon, o desfiladeiro mais profundo 
do mundo. Depois desta rota deslumbrante, chegamos pela 
tarde ao nosso destino. Jantar no Lodge.

Dia 3 Área Kruger (Reserva Privada) 
Pensão completa. Estamos na nossa reserva privada na 
área do parque Kruger. Um dia de safaris dentro da nossa 
reserva privada aguarda-nos. Partimos de manhã cedo, que 
é quando os animais, juntamente com a hora do pôr-do-sol, 
estão mais ativos. A vegetação também é surpreendente. 
Elefantes, leões, leopardos, búfalos, rinocerontes e muitos 
outros animais cruzam-se no nosso caminho. O nosso guia 

conta-nos alguns dos segredos desta maravilha natural. 
Almoço e jantar no Lodge.

Dia 4 Área Kruger/Joanesburgo/Cidade do Cabo 
Meia pensão. Aproveitamos ao máximo o último momento 
e, esta manhã, temos a oportunidade de realizar mais um 
safari. À hora marcada, deixamos a nossa reserva de e com 
um almoço piquenique durante o trajeto, seguimos viagem 
para Joanesburgo. Dispomos de duas opções: regressar por 
estrada até Joanesburgo ou voar desde o Kruger até à Cidade 
do Cabo. No caso de regressar a Joanesburgo por estrada, 
apanharemos o voo para a Cidade do Cabo. À chegada, 
transfere para o hotel.

Dias 5 e 6 Cidade do Cabo 
Pequeno-almoço. Temos dois dias livres à nossa frente 
para relaxar e conhecer esta cidade maravilhosa. Mas a 
Cidade do Cabo, para além das suas belezas naturais como 
as suas praias, tem também uma imensa riqueza cultura. 
Possibilidade de realizar diferentes excursões opcionais. 
Existem boas opções como uma visita à Península da Boa 
Esperança, uma visita a uma vinha com prova de vinhos, 
passeios de barco, caminhadas ou simplesmente um passeio. 

Dia 7 Cidade do Cabo/Maurícia  
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto para o voo de 
partida para a Maurícia. Chegada e transfere para o hotel. 
Alojamento na Maurícia.

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

Dia 11 Maurícia/Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto para embarque 
no voo de regresso a Portugal, pela rota escolhida. Noite a 
bordo.

Dia 12 Portugal
Chegada.

ÁFRICA DO SUL ROMÂNTICA E MAURÍCIA 
ÁFRICA DO SUL - MAURÍCIA JOANESBURGO · P.N. KRUGER · CIDADE DO CABO · MAURÍCIA
CIRCUITO REGULAR COM GUIA EM CASTELHANO·- RESERVA PRIVADA NA ÁREA DO PARQUE KRUGER

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble24 | CATAI

Os nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-almoço. 2 jantares e 2 
almoços (um deles piquenique) (bebidas não incluídas). 
Transporte de carro, mini-autocarro ou autocarro 
(dependendo do número de participantes) com guia/
empresa de língua inglesa. Safari regular em viatura 4x4 
aberta, no interior da reserva privada na área de Kruger. 
Visita turística em Mpumalanga, sujeita à disponibilidade de 
tempo e condições meteorológicas. Seguro de viagem. 
Maurícia. Alojamento e pequeno-almoço. Transferes 
regulares em inglês e assistência em inglês à chegada ao 
aeroporto. 

Interessa saber
Preço desde baseado na KLM, classe R, para viajar entre 27 
de Maio a 26 de Junho e de 22 de agosto a 12 de setembro. 
Taxas aéreas incluídas: KLM: 690 €. 
Safari em 4x4 aberto pelo interior da reserva privada com 
uma capacidade máxima de 9-10 pessoas por veículo, 
garantindo um guia-acompanhante em língua castelhana 
que fará a rotação entre os diferentes 4x4 se houver mais 
de 10 participantes. A reserva privada na área de Kruger 
está localizada fora dos limites do parque. Os safáris são 
conduzidos dentro da reserva privada. No 4º dia há a 
possibilidade de voar directamente da área de Kruger para 
a Cidade do Cabo. Preço a partir de 85 euros. Por favor, 
informe-se.

Partidas
Segundas-feiras (7 nov-30 out). 
Notas de partida:
KLM/Air France: Lisboa/Porto.

Hotéis
Joanesburgo. 1 noite Silverbirch@Birchwood/4★

Reserva Privada Kruger. 
2 noites

Modilto Game/Lodge o similar

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

Maurícia. 4 noites Trou Aux Biches Beachcomber 
Golf Resort & Spa/5★

Hotéis previstos ou de categoria similar. Consultar outras 
categorias de hotéis superiores em www.catai.pt 

A classificação dos hotéis é a estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo.24 | CATAI

3.630€

12 DIAS DESDE
DESCONTO, 
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C

AT
AI

  •
  V

EN
DA

 A
NT

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

5%
DESCONTO 

  DETALHES ESPECIAIS PARA NOIVOS
Hotel Trou Aux Biches (min. 4 noites): garrafa de vinho 
espumante e uma experiência para casais escolherem no 
destino dentro de uma seleção (mínimo 4 noites de estadia). 
Casais que contratam um regime meia pensão terão o 
almoço grátis. 

COTIZA
TU VIAJE

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


Dia 1 Portugal/Joanesburgo
Partida em voo para Joanesburgo pela rota escolhida. Noite 
a bordo. 

Dia 2 Joanesburgo/Victoria Falls 
Chegada e voo de ligação para Victoria Falls (Zimbabwe). 
Chegada e transfere para o hotel. Cruzeiro ao entardecer 
com snacks e bebidas (* dependendo da hora de chegada 
esta atividade pode realizar-se no dia seguinte). Alojamento. 

Dia 3 Victoria Falls 
Pequeno-almoço e visita às Cataratas. Resto do dia livre para 
atividades opcionais. 

Dia 4 Victoria Falls/Chobe 
Pensão completa. Partida por estrada para Chobe. 
Cruzamento da fronteira e chegada ao alojamento. Almoço 
no lodge, seguido por um safari em veículo 4 x 4. A área 
é delimitada pelo rio Chobe e pelo rio Linyanti. Há uma 
variedade de antílopes autóctones, tais como Sitatunga e 
Litchwe. Crocodilos e hipopótamos também são abundantes. 
Jantar no acampemento. 

Dia 5 Chobe 
Pensão completa. Safari matinal em veículo 4x4. A parte 
norte do Botswana é uma região plana e árida a norte do 
deserto do Kalahari e é atravessada por quatro rios: Chobe, 
Linyanti, Kwando e Okavango. Chobe está cheio de florestas 
de mopane e baobá (como disse Livingstone "a coisa mais 
próxima de uma cenoura gigante enterrada na areia"). À 
tarde, outro safari por "barcaça panorâmica". Almoço e jantar 
no lodge. 

Dia 6 Área do Delta do Chobe/Okavango 
Pensão completa. Transfere por estrada para o aeroporto 
de Kasane para voo, em avioneta até ao Delta do Okavango, 
um rio que alimenta um deserto, uma visão rara de se 
ver. Chegada ao acampamento e almoço. Durante a 
tarde desfrutaremos de diferentes tipos de atividades, 
dependendo do tempo e do nível da água. Jantar no 
acampamento. Alojamento.

Dia 7 Área do Delta do Okavango 
Pensão completa. Dia dedicado a diferentes actividades de 
safari que podem ser (dependendo do tipo de acampamento 

e da situação): - Aquático (barco de metal) e "Mokoro" (canoa 
típica guiada por um remador). - Terreno (4 x 4 veículos) 
ou trekking com o nosso "ranger". Almoço e jantar no 
acampamento. 

Dia 8 Delta do Okavango/Maun/Joanesburgo/Portugal 
Pequeno-almoço. Transfere para a pista, voo em avioneta 
até Maun. Chegada e voo de ligação a Joanesburgo. Ligação 
com o voo de regresso a Portugal, pela rota escolhida. Noite 
a bordo. 

Dia 9 Portugal 
Chegada.

LUA DE MEL NO BOTSWANA  
BOTSWANA · ZIMBABWE VICTORIA FALLS · P.N. CHOBE · DELTA DO OKAVANGO  
PROGRAMA INDIVIDUAL COM SERVIÇOS REGULARES EM INGLÊS 

Os nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-almoço. 4 almoços e 4 
jantares (bebidas não incluídas). Voos Kasane/Delta e Delta/
Maun operados por avionetas. Transferes com assistência em 
inglês. Actividades de Safari em Chobe e Okavango fornecidas 
pelo hotel/lodge ou acampamento, realizadas em inglês e 
em serviço partilhado com outros hóspedes do mesmo hotel. 
Seguro de viagem.

Interessa saber
Preço desde baseado na British Airways, Classe O (tarifa 
dinâmica), para viajar entre 1 de janeiro e 25 de março em 
hotéis indicados.  Taxas aéreas incluídas: BA: 645 €. 
Dependendo da estação do ano, é possível voar para 
Livingstone (Zâmbia) e passar a noite em Victoria Falls 
(Zimbabwe). Em todos os casos, as taxas de visto devem 
ser pagas diretamente tantas vezes as que cruzarem a 
fronteira. Também, devido à escassez de voos internos, a 
ordem da viagem pode ser alterada, começando no Delta do 

Okavango e terminando em Victoria Falls. As aeronaves no 
Botswana permitem um peso máximo de 20 kg de bagagem, 
incluindo bagagem de mão. Solicita-se a utilização de 
malas macias. Este programa está sujeito a taxas especiais 
de cancelamento devido à política comercial dos hotéis 
e por isso recomendamos um seguro de cancelamento. 
Devido ao pequeno número de alojamentos no Delta do 
Okavango e Chobe, o preço final pode variar em função 
do tipo de alojamento confirmado. Devido às condições 
meteorológicas, o nível da água no Delta do Okavango pode 
afetar algumas atividades.

Partidas
Diárias (1 nov-23 out). 
Notas de partida:
British Airways: Lisboa/Porto.

Hotéis
Victoria Falls. 2 noites Kingdom/3★

Chobe. 2 noites Chobe Safari/Lodge
Delta do Okavango. 2 noites Pom Pom/Camp

Hotéis previstos ou de categoria similar. 

A classificação dos hotéis é a estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo. CATAI | 25

5.030€

9 DIAS DESDE
DESCONTO, 
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C

AT
AI

  •
  V

EN
DA

 A
NT

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

5%
DESCONTO 

  DETALHES ESPECIAIS PARA NOIVOS
Os diferentes lodges podem oferecer: upgrade de quarto, 
cama de casal, chocolates ou frutas no quarto. Cada hotel é 
diferente, e não pode haver garantias de que algum destes 
detalhes serão oferecidos.

COTIZA
TU VIAJE

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


SRI LANKA, ÍNDIA, MALDIVAS, NEPAL, BUTÃO, TAILÂNDIA, INDONÉSIA, VIETNAME, 
CAMBOJA, MYANMAR E JAPÃO

NOIVOS NA ÁSIA

DOCUMENTAÇÃO E VISTOS

Informação válida para cidadãos portugueses. Passaporte válido por pelo menos 6 
meses a partir da data de regresso.
ÍNDIA. De acordo com o atual Protocolo COVID19, o visto deve ser obtido diretamente 
pelo cliente através do website: www.indianvisaonline.gov.in/visa (VISA online). É 
necessário digitalizar o seu passaporte a cores (formato pdf), 1 fotografia a cores 
tamanho passaporte com fundo branco (formato jpeg), e preencher o formulário 
online. Preço (aprox.): 45 USD + 2 USD de encargos bancários. O montante é debitado 
no cartão de crédito.
NEPAL. Passaporte válido por pelo menos 6 meses a partir da data de regresso (pelo 
menos 2 páginas em branco). De acordo com o atual Protocolo COVID19, o visto do 
Nepal deve ser obtido à chegada ao aeroporto de Kathmandu. Preço: 30 USD - Visto 
para estadias inferiores a 15 dias // 60 USD - Visto para estadias entre 16 e 30 dias. 
Pode ser pago em euros, dólares ou rupias nepalesas (a rupia indiana não é aceite).
BUTÃO. Autorização de entrada em grupo para o Butão 45 dias antes da partida. 
Fotocópia digitalizada a cores dos dados necessários para o passaporte. Preço (aprox.): 
40 euros. As reservas com menos de 45 dias de antecedência serão processadas como 
um indivíduo. Preço (aprox.): 240 €.
SRI LANKA. De acordo com o atual Protocolo COVID19, o visto do Sri Lanka deve ser 
obtido diretamente pelo cliente através do website: www.eta.gov.lk/slvisa/. Preço: 35 
USD (pagamento por cartão de crédito).
MALDIVAS TAILÂNDIA, INDONÉSIA E JAPÃO. Não é necessário visto.

VIETNAME. É necessário um visto à chegada (com carta prévia de autorização do 
correspondente local pelo menos 15 dias antes da partida). Por favor trazer 2 fotografias 
(4x6cm). Preço à chegada cerca de 25 USD para uma entrada e 50 USD para múltiplas 
entradas. 
CAMBOJA. Visto. Necessário e é obtido à entrada do país. São necessárias 2 fotografias 
em tamanho de passaporte. Preço: 35 USD.
MYANMAR. Visto. Necessário e é obtido diretamente pelo cliente no website do governo 
de Myanmar. https://evisa.moip.gov.mm. Preço 50 USD a ser pago diretamente no 
website através de cartão de crédito.

INTERESSA SABER

VACINAÇÃO. Não existem vacinas obrigatórias para viajantes da União Europeia, exceto 
para o que cada país decidir em relação ao protocolo COVID.
QUARTOS. Os quartos com camas de casal não são garantidos. Há poucos hotéis 
nas Maldivas que disponibilizam duas camas. Quartos triplos: tendo em conta que 
na maioria dos hotéis há poucos ou nenhum quarto triplo, entende-se que estes 
alojamentos corresponderão a um quarto duplo, no qual será incorporada uma cama 
extra.
GRATIFICAÇÕES. Por toda a Ásia há um costume, erroneamente conhecido como 
gorjeta, de dar uma quantia de dinheiro ao pessoal de serviço como guias, motoristas, 
carregadores, etc. Isto é normalmente aconselhado à chegada ao país e é costume dá-
lo ao sair de cada cidade e no final da viagem. O montante estimado é de 3 ou 4 euros 
por pessoa por dia para cada guia e condutor.
NOTAS. Devido aos elevados custos médicos, recomendamos Protecção + seguro.
Vistos e gratificações não estão incluídos.



Dia 1 Portugal/Colombo
Partida em voo para Colombo, vía Istambul. Noite a bordo.

Dia 2 Colombo/Sigiriya
Chegada a Colombo. Continuação por estrada para Sigiriya. 
Chegada ao hotel. Desfrute de um tratamento Ayurvédico de 
30 minutos. Jantar no hotel. Alojamento.

Dia 3 Sigiriya/Polonnaruwa/Sigiriya
Pensão completa. Passeio de Tuk Tuk até à entrada da 
Fortaleza de Sigiriya. Subida à Pedra do Leão e observação 
dos frescos das "Golden Maidens". Almoço. Continuação até 
Polonnaruwa, famosa pela sua beleza artística. Jantar à luz 
das velas.

Dia 4 Sigiriya/Dambulla/Matale/Kandy
Pensão completa. Visita ao templo rochoso de Dambulla, 
que alberga a mais importante colecção de imagens de 
Buda no Sri Lanka. Partida para Kandy via Matale. Visita 
ao Jardim das Especiarias, onde desfrutaremos de uma 
pequena massagem na cabeça. Visita de uma fábrica de 
Batik. Almoço. Durante a tarde, visita à cidade, o Centro de 
Artesanato, o Museu da Gemologia e o Palácio Velho. À noite 
iremos assistir ao ritual no Templo do Dente de Buda. Jantar 
no hotel.

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

Dia 6 Nuwara Eliya/Ella/P.N. Yala/Tissamaharama
Pensão completa. Partida por estrada para Yala seguindo a 
rota panorâmica para Ella. Almoço. Visita de tarde ao P. N. 
Yala onde desfrutará de um safari de jeep 4X4. Jantar à luz 
das velas.

Dia 7 Tissamaharama/Galle
Pensão completa. Visita ao templo dedicado a Deus Vishnu 
para assistir aos rituais hindus. Depois, visita à cidade 
fortificada de Galle. Almoço num restaurante. Transfere para 
o hotel. Jantar no hotel.

Dia 8 Galle/Kaluwamodara/Colombo
Pensão completa. Partida para Kaluwamodara para um 
passeio de barco. Almoço num restaurante. Após, teremos a 
oportunidade de participar num dos projectos de protecção 
de tartarugas. Partida por estrada para Colombo. Chegada e 
visita à cidade. Jantar no hotel.

Dia 9 Colombo/Malé (Maldivas)
Voo de manhã cedo para Malé. Transfere para o hotel. 
Alojamento.

Possibilidade de regressar a Portugal (10º dia).

Dias 10 a 12 Ilhas Maldivas
Pequeno-almoço. Dias livres.

Dia 13 Maldives/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 CASTELHANO · PENSÃO COMPLETA EM CIRCUITO

Os nossos serviços
Voo de linha aérea, classe turista (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-almoço. 6 almoços e 7 
jantares (bebidas não incluídas). Transferes e visitas com guia 
em castelhano durante o circuito (sujeito a disponibilidade), 
exclusivo para clientes Catai. Safari 4x4 no P. N. Yala. Seguro 
de viagem.
Maldivas. Alojamento e pequeno-almoço. Transferes regulares 
por lancha, com assistência em inglês.

Interessa saber
Preço desde baseado na Turkish Airlines, classe W/U, para 
viajar entre 17 de abril e 26 de junho em hotéis indicados.
Taxas aéreas incluídas. TK: 640 €. 
O preço deste programa é baseado num mínimo de 4 
pessoas viajando juntas nas mesmas datas de viagem.
Supl. Mín. 2 pess.: 190 € (p./pess.). 
As visitas e transferes podem ser partilhadas com outros 
clientes Catai a viajar nas mesmas datas.

Partidas
Segundas-feiras (7 nov-25 set).
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa/Porto. 

Hotéis
Sigiriya. 2 noites Camellia Resort & Spa/3★

Kandy. 1 noite Thilanka/3★

Nuwara Eliya. 1 noite Galway Heights/3★

Tissamaharama (P.N. Yala). 
1 noite

Kithala Resort/3★

Galle. 1 noite Radisson Blu/4★

Colombo. 1 noite Radisson/4★

Maldivas. 4 noites Sheraton Full Moon 
(Deluxe)/5★

Hotéis previstos ou de categoria similar. Consultar outras 
categorias de hotéis superiores em www.catai.pt. Temos uma 
vasta selecção de hotéis 4★ e 5★ em Maldivas.

A classificação dos hotéis é a estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 4 pessoas em quarto duplo. CATAI | 27

3.320€

14 DIAS DESDE
DESCONTO, 
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C

AT
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  •
  V

EN
DA
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NT

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

5%
DESCONTO 

  DETALHES ESPECIAIS PARA NOIVOS
Sri Lanka: grinalda e presente de boas-vindas, arranjos 
especial no quarto, cesta de frutas e pequeno bolo. 2 jantares 
à luz de velas.
Hotel Sheraton Full Moon: decoração romântica no 
quarto. Espumante, chocolates e coquetel no jardim se o 
tempo permitir. Obrigatório apresentar certidão oficial de 
casamento à chegada ao hotel.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.pt/viajes/lua-de-mel-no-eden-sri-lanka-e-maldivas.html/11606/travelpricer


Dia 1 Portugal/Delhi
Partida em voo para Delhi, vía Istambul. Noite a bordo.

Dia 2 Delhi
Chegada e transfere para o hotel. Pequeno-almoço. Visita 
pela cidade: passeio de riquixá durante o qual desfrutaremos 
de uma vista panorâmica do Forte Vermelho até ao distrito 
de Chandni Chowk. Depois visita a Jamma Masjid e Raj Ghat,  
e continuamos com uma vista panorâmica dos edifícios 
governamentais ao longo do Caminho do Raj, uma grande 
avenida ladeada por parques, e o imponente Portão da Índia. 
À tarde, visita aos templos de Birla e Sikh, bem como ao 
impressionante Minarete Qutb Minaret de 72 m de altura. 
Jantar no hotel.

Dia 3 Delhi/Agra/Itmad-Ud-Daulah
Meia pensão. Percurso por estrada até Agra. Visita ao Forte 
Vermelho e dos seus palácios de mármore branco, bem como 
do túmulo Itmad-Ud- Daulah, conhecido como o pequeno Taj 
Mahal, um dos mais belos túmulos Mongóis. Jantar no hotel.

Dia 4 Agra
Pequeno-almoço. Passeio de tonga (carroça puxada por 
cavalos) a caminho do Taj Mahal. Regresso ao hotel. Tarde 
livre.

Dia 5 Agra/Jaipur
Meia pensão. Partida por estrada para Jaipur, onde se 
encontra a fachada icónica do "Palácio dos Ventos". À noite, 
iremos assistir à cerimónia de Aarti no Templo de Birla. 
Jantar romântico num típico haveli indiano.

Dia 6 Jaipur/Amber/Jaipur
Pequeno-almoço. Visita ao Forte Amber. Caminhe até ao seu 
palácio fortificado. De regresso a Jaipur, visite o Palácio do 
Maharaja, que alberga vários museus, e o Observatório Jai 
Singh II. Depois, faremos um passeio de riquixá pelas ruas 
de Jaipur.

Dia 7 Jaipur/Samode/Delhi
Meia pensão. Partida por estrada para Samode, uma pequena 
aldeia com um palácio maravilhoso convertido num hotel. 
Almoço no palácio, seguido de viagem até Delhi. Chegada e 
transfere para o hotel, localizado perto do aeroporto.

Dia 8 Delhi/Malé (Maldivas)
Voo de manhã cedo para Malé. Chegada e transfere para o 
hotel. Alojamento.

Dias 9 a 11 Maldivas
Pequeno-almoço. Dias livres.

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

Dia 13 Portugal
Chegada.

PINCELADAS DA ÍNDIA E MALDIVAS
ÍNDIA · MALDIVAS DELHI · JAIPUR · AGRA · MALDIVAS 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI COM GUIA EM CASTELHANO

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble28 | CATAI

Os nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-almoço. 1 almoço em 
Samode e 3 jantares (bebidas não incluídas). Transporte 
com ar condicionado. Passeio de elefante ou jeep até Amber 
Fort (sujeito a disponibilidade).  Passeio de Tonga em Agra 
e passeio de riquixá em Deli e Jaipur. Visitas e o circuito 
com guia em castelhano de Delhi a Delhi, em exclusivo para 
clientes Catai. Seguro de viagem.
Maldivas. Alojamento e pequeno-almoço. Transferes 
regulares por lancha, com assistência em inglês.

 

Interessa saber
Preço desde baseado na Turkish Airlines, classe W/U, para 
viajar entre 25 de abril e 19 de setembro em hotéis indicados.
Taxas aéreas incluídas. TK: 525 €. 
O preço deste programa é baseado num mínimo de 4 
pessoas viajando juntas nas mesmas datas de viagem. 
Supl. Mín. 2 pessoas: 165 € (p./pess.). 
As visitas e transferes podem ser partilhadas com outros 
clientes Catai a viajar nas mesmas datas.

Partidas
Segundas-feiras (7 nov-23 out).
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa/Porto.

Hotéis
Delhi. 2 noites Suryaa New Delhi/5★

Agra. 2 noites Courtyard by Marriott/4★

Jaipur. 2 noites Hilton/4★

Delhi. 1 noite  Novotel Aerocity/5★

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

Hotéis previstos ou de categoria similar. Consultar outras 
categorias de hotéis superiores em www.catai.pt. Temos uma 
vasta selecção de hotéis 4★ e 5★ em Maldivas. Consultar 
em www.catai.pt. Os hotéis de praia de categoria 4★ são 
simples.

A classificação dos hotéis é a estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 4 pessoas em quarto duplo.28 | CATAI

2.710€

13 DIAS DESDE
DESCONTO, 
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

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

5%
DESCONTO 

  DETALHES ESPECIAIS PARA NOIVOS
Índia: frutas e doces. Uma moldura de mármore incrustada. 
Wi-Fi gratuito em todos os hotéis (exceto Hilton Jaipur).
Hotel Velassaru Maldives (min. 4 noites): garrafa de 
champanhe Taittinger, 3 tapas servidas no Chill Bar 
acompanhado por 2 copos de espumante, crédito de $25  
para o casal usar no spa e detalhes especiais de noivos 
L'Occitane. 
Obrigatório apresentar certidão oficial de casamento à 
chegada ao hotel.

COTIZA
TU VIAJE

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


Dia 1 Portugal/Kathmandu
Partida em voo para Katmandu, via Istambul. Noite a bordo.

Dia 2 Kathmandu/Swayambhunath/Kathmandu 
Chegada e transfere para o hotel. Visita pela tarde à cidade 
de Katmandu. O Palácio Real e o Palácio da Deusa Viva 
transformam a Praça de Durbar num verdadeiro espectáculo. 
Da Stupa de Swayambhunath, esperam-nos as melhores 
vistas panorâmicas do Vale de Kathmandu. Jantar buffet no 
hotel. Alojamento.

Dia 3 Kathmandu/Patan/Kathmandu 
Meia pensão. Visita pela manhã a Patan, onde o Templo 
Dourado está meio escondido num canto da movimentada 
Praça Durbar. No templo podemos ver todos os detalhes 
característicos da religião budista: as rodas de oração, as 
bandeiras, as estátuas de Buda... Tarde à vontade. À noite, 
jantar no romântico restaurante Mul Chowk, que possui 
também lojas de artesanato.

Dia 4 Kathmandu/Parque Nacional de Chitwan 
Pensão completa. Partida por estrada para o Parque Nacional 
de Chitwan, onde vamos ter o primeiro contacto com a 
natureza. Almoço e jantar no lodge.

Dia 5 Parque Nacional de Chitwan 
Pensão completa. Safari fotográfico de jeep para observar 
rinocerontes, elefantes e, se tivermos sorte, tigres. Entramos 
na selva a pé, acompanhados por um guia e desfrutamos de 
uma viagem de canoa pelo rio Rapti para descobrir a flora e 
fauna da zona. Almoço e jantar no lodge.

Dia 6 Parque Nacional de Chitwan/Dhulikhel
Pequeno-almoço. Partida por estrada para Dhulikhel, um 
enclave localizado a uma altitude de 2,229 m no coração dos 
Himalaias, de onde se pode desfrutar de uma vista única do 
Monte Evereste.

Dia 7 Dhulikhel/Kathmandu
Meia pensão. Partida por estrada para Katmandu. Chegada e 
tempo livre. Jantar num restaurante típico nepalês.

Dia 8 Kathmandu/Male (Maldivas) 
Pequeno-almoço. Manhã livre para continuar a explorar a 
cidade. À tarde partida em voo para Male, via Singapura. 
Noite a bordo.

Possibilidade de regresso a Portugal (9 dias).

Dia 9 Male (Maldivas)
Chegada e transfere para o hotel. Alojamento.

Dias 10 a 12 Ilhas Maldivas
Tudo incluído. Dias livres para desfrutar de um dos fundos 
marinhos mais espectaculares do mundo.

Dia 13 Maldivas/Portugal 
Partida em voo de regresso a Portugal. Noite a bordo.

Dia 14 Portugal
Chegada.

 

NEPAL E MALDIVAS, PARAÍSOS NATURAIS
NEPAL · MALDIVAS KATHMANDU · P.N. DE CHITWAN · DHULIKHEL · MALDIVAS 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI COM GUIA EM CASTELHANO 

Os nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-almoço. 2 almoços e 5 
jantares (bebidas não incluídas). Transferes e visitas descritas 
com guia local em castelhano, durante todo o circuito. As 
atividades em Chitwan serão conduzidas em inglês por um 
guia do lodge. Seguro de viagem.
Maldivas: tudo incluído. Transferes regulares em hidroavião 
com assistência em inglês. 

Interessa saber
Preço desde baseado na Turkish Airlines, classe U, para viajar 
entre 25 de abril e 27 de junho em hotéis indicados.
Taxas aéreas incluídas. TK: 550 €. 
O preço deste programa é baseado num mínimo de 4 
pessoas viajando juntas nas mesmas datas de viagem. 
Supl. Mín. 2 pessoas: 60 € (p./pess.). 
De acordo com os regulamentos do governo nepalês, a visita 
a Chitwan terá lugar fora dos limites do Parque Natural. 
As visitas e transferes podem ser partilhadas com outros 
clientes Catai a viajar nas mesmas datas.

Partidas
Terças-feiras (8 nov-31 out).
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa/Porto.

Hotéis
Kathmandú. 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 (Beach Villa)/5★

Hotéis previstos ou de categoria similar. Consultar outras 
categorias de hotéis superiores em www.catai.pt. Temos uma 
vasta selecção de hotéis 4★ e 5★ em Maldivas.

A classificação dos hotéis é a estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 4 pessoas em quarto duplo. CATAI | 29

4.210€

14 DIAS DESDE
DESCONTO, 
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

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

5%
DESCONTO 

  DETALHES ESPECIAIS PARA NOIVOS
Nepal: frutas e doces. Um presente de boas-vindas (quadro 
de madeira esculpida com design tradicional).
Hotel Cocoon Maldivas (min. 4 noites): garrafa de vinho, 
chocolates, decoração especial no quarto e jantar romântico 
à luz de velas. 
Obrigatório apresentar certidão oficial de casamento à 
chegada ao hotel. 

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.pt/viajes/nepal-e-maldivas%2C-paraisos-naturais.html/13501/travelpricer


Dia 1 Portugal/Kathmandu 
Partida em voo para Katmandu, vía Istambul. Noite a bordo.

Dia 2 Kathmandu 
Chegada e transfere para o hotel. Resto do dia livre. 
Alojamento.

Dia 3 Kathmandu/Paro/Thimphu (60 km/aprox. 2 hrs) 
Pensão completa. Partida em voo para Paro. Chegada e 
continuação por estrada até Thimphu, parando no caminho 
em Chuzom, onde encontraremos dois estilos de stupas: 
nepalês e butanês. Visita panorâmica do templo Lhakhang 
Tschang, construído no século XV, e da Ponte da Corrente. 
À tarde, visita ao Buddha Point, a maior estátua de Buda do 
Butão.

Dia 4 Thimphu 
Pensão completa. Visita da Biblioteca Nacional, do Instituto 
Zorig Chusum, do Centro de Belas Artes, e o Museu Têxtil, 
um testemunho fascinante das tradições vivas do Butão. 
À tarde, visita ao Chorten Memorial, rodeado de pessoas 
murmurando mantras e rodas de oração giratórias. 
Visitaremos o Tashichho Dzong, um mosteiro-fortaleza 
que alberga a Secretaria de Estado, a sala do trono e vários 
gabinetes governamentais. Terminamos num bazar de 
artesanato local.

Dia 5 Thimphu/Punakha (80 km/aprox. 3 h) 
Pensão completa. Partida por estrada para Punakha, 
atravessando o passe Dochu-La (3.088 m). Breve paragem 
para observar as vistas panorâmicas, o chorten e as 
bandeiras de oração. No caminho visitamos o Templo 
de Chimi Lhakhang (templo da fertilidade). À chegada a 
Punakha visitamos o Punakha Dzong, a residência de Inverno 
do padre chefe e dos monges de Tashichho Dzong.

Dia 6 Punakha/Paro (135 km/aprox. 5 hrs.) 
Pensão completa. Partida por estrada para Paro. Visita em 
rota do Mosteiro Sangchhen Dorji Lhuendrup Lhakhang, 
e o Simtokha Dzong ou "Fortaleza das Jóias Abundantes". 
Chegada a Paro e visitar Ta Dzong, que alberga o Museu 
Nacional, e o Rinpung Dzong.

Dia 7 Paro 
Pensão completa. Excursão ao Mosteiro de Taktsang, 
conhecido como o Ninho do Tigre (cerca de 5 horas de 
caminhada). Está empoleirada numa parede de 900 m de 
altura acima do vale do Paro. No caminho de regresso a Paro, 
visita do Kyichu Lhakhang, um dos mosteiros mais antigos 
do país.

Dia 8 Paro/Kathmandu 
Pequeno-almoço. Partida em voo para Katmandu. Visita 

da Praça Durbar, o Palácio Real e o Palácio da Deusa 
Viva, o "Kumari". Mais tarde, visita a estupa budista de 
Swayambhunath e o complexo palaciano de Patan.

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

Dia 10 Portugal
Chegada.

LUA DE MEL NO BUTÃO
BUTÃO · NEPAL KATHMANDU · THIMPU · PUNAKHA · PARO 
CIRCUITO CATAI EXCLUSIVO COM GUIA EM CASTELHANO - EXTENSÃO À PRAIA NA TAILÂNDIA · NOVIDADE

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble30 | CATAI

Os nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista (reservas em classes 
especiais). Seguro de viagem. 
Nepal. Alojamento e pequeno-almoço. Transferes com 
assistência em inglês. Visitas com guia em castelhano, em 
exclusivo para clientes Catai.
Butão. 5 almoços e 5 jantares (bebidas não incluídas). 
Transferes e visitas com guia/intérprete em castelhano, de 
Thimphu para Paro, em exclusivo para clientes Catai.
Praia na Tailândia. Alojamento e pequeno-almoço. Transfere 
exclusivo para clientes Catai, com assistência em castelhano 
(sujeito a disponibilidade) em Phuket, e com assistência em 
inglês em Krabi e Koh Samui. Transferes regulares nas Phi 
Phi (partilhado com outros clientes), com assistência em 
inglês em Phuket e ferry para Phi Phi.

Interessa saber
Preço desde baseado na Turkish Airlines, classe U, para viajar 
entre 7 de novembro e 5 de dezembro e entre 16 de janeiro e 
26 de Junho. Taxas aéreas incluídas. TK: 495 €. 
O preço deste programa é baseado num mínimo de 6 
pessoas viajando juntas nas mesmas datas de viagem. 
Supl. Mín. 4 pessoas: 100 € (p./pess.). Mín. 2 pessoas: 335 
€ (p./pess.). 
O guia butanês pode ter um nível básico mas compreensível 
castelhano, uma vez que o Butão é um país que tem vindo a 
abrir ao turismo nos últimos anos. 

Partidas
Segunda-feira (7 nov-5 dez; 16 jan-25 set).
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa/Porto.

Hotéis

Kathmandu. 2 noites Hyatt Place/5★

Thimpu. 2 noites City/3★

Punakha. 1 noite Dragon's Nest/3★ - Khuru Resort/3★

Paro. 2 noites The Village Lodge/3★ - 
Drukchen/3★

Extensão Praia na 
Tailândia.  4 noites

Segundo praia ou hotel escolhido

Hotéis previstos ou de categoria similar. Temos uma 
vasta selecção de hotéis 4★ e 5★ em praias da Tailândia. 
Consultar em www.catai.pt. Os hotéis de praia de categoria 
4★ são simples.

A classificação dos hotéis é a estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 6 pessoas em quarto duplo.30 | CATAI

4.110€

10 DIAS DESDE
DESCONTO, 
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Extensão à praia na Tailândia (Phuket, 
Phi Phi, Krabi ou Koh Samui) 
Dia 9 Kathmandu/Praia na Tailândia 
Partida em voo para a praia da sua escolha. Noite a bordo.

Dia 10 Praia na Tailândia 
Chegada e transfere para o hotel. Alojamento.

Dias 11 a 13 Praia na Tailândia 
Pequeno-almoço. Dias livres.

Dia 14 Praia na Tailândia/Portugal 
Partida em voo de regresso a Portugal. Noite a bordo.

Dia 15 Portugal
Chegada.

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
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AT
AI
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EN
DA

 A
NT

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

5%
DESCONTO 

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.pt/viajes/lua-mel-butao.html/20365/travelpricer


Dia 1 Portugal/Bangkok
Partida em voo para Bangkok pela rota escolhida. Noite a 
bordo.

Dia 2 Bangkok
Chegada a Banguecoque. Transfere e alojamento. Tarde 
livre para desfrutar desta movimentada cidade, dos seus 
mercados e da sua vida nocturna.

Dia 3 Bangkok/Ratchaburi/Bangkok
Pequeno-almoço. Partida de manhã cedo para o mercado 
Damnoen Saduak localizado a 120 km de Banguecoque. 
A bordo de um barco iremos navegar pelos muitos canais 
repletos de barcos de madeira coloridos, lotados de 
comerciantes das áreas circundantes, carregados de todo 
o tipo de produtos: frutos exóticos, flores, especiarias, etc. 
Aproveita para testar as suas capacidades de negociação 
e desfrutar das casas tradicionais tailandesas ao longo do 
caminho. Continuamos até ao famoso mercado Maeklong, 
conhecido como o mercado dos comboios, onde os 
comerciantes retiram rápida e precipitadamente as suas 
bancas e produtos quando o caminho-de-ferro passa pelo 
meio do mercado. Regresso a Bangkok. Tarde livre.

Dia 4 Bangkok
Pequeno-almoço. Visite os templos mais importantes de 

Bangkok: Wat Trimitr, com o seu esplêndido exterior dourado 
onde se encontra o maior Buda de ouro maciço do mundo. 
Passamos pela China Town, a famosa Chinatown de Bangkok, 
localizada ao longo do rio Chao Phraya e continuaremos até 
Wat Pho, o grande complexo do templo real com um enorme 
Buda reclinável e os túmulos dos reis. Terminamos a visita no 
Palácio Real, um dos mais belos exemplos da Corte Siamesa, 
onde em tempos residiam os Reis da Tailândia. Tarde livre.

Dia 5 Bangkok
Pequeno-almoço. Dia livre para visitas turísticas opcionais 
ou para desfrutar das muitas atrações que esta maravilhosa 
cidade tem para oferecer.

Dia 6 Bangkok/Praia na Tailândia (Phuket, Phi Phi, Krabi 
ou Koh Samui)
Pequeno-almoço. Partida em voo para a praia da sua escolha:
• Phuket, a maior ilha da Tailândia, localizada no Mar de 
Andaman, oferece uma vasta gama de hotéis.
• Phi Phi. De Phuket, contínua de barco para esta ilha com 
praias paradisíacas.
• Krabi, com as suas maravilhosas águas cristalinas.
• Koh Samui, localizado no Golfo da Tailândia, ideal para 
visitar de Junho a Setembro.

Dias 7 e 8 Praia na Tailândia (Phuket, Phi Phi, Krabi ou 
Koh Samui)
Pequeno-almoço. Dias livres para relaxar e desfrutar da praia 
e do hotel escolhido ou fazer uma visita opcional.

Dia 9 Praia da Tailândia (Phuket, Phi Phi, Krabi ou Koh 
Samui)/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo de regresso a Portugal, 
pela rota escolhida. Noite a bordo (com algumas companhias 
aéreas, o voo é durante o dia e chega a Portugal no mesmo 
dia).

Dia 10 Portugal
Chegada.

PINCELADAS DA TAILÂNDIA
TAILÂNDIA BANGKOK · PRAIA NA TAILÂNDIA  
COMBINAÇÃO DE BANGKOK E PRAIA · VISITAS EM CASTELHANO · NOVIDADE

Os nossos serviços
Voo linha regular, classe turista (reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. Seguro de viagem.
Partidas de terça-feira: visitas em regular (partilhadas com 
outros clientes), com guias locais em castelhano. Transferes 
regulares apenas com condutor (sem guia).
Restantes dias: Visitas em privado com guias locais em 
castelhano. Transferes privados com assistência em castelhano 
ou inglês (dependendo da disponibilidade) em Bangkok e com 
assistência em inglês nas praias da Tailândia.
 

Interessa saber
Preço desde baseado em Turkish Airlines, classe v, para viajar 
de 11 de abril a 24 de outubro em hotel Patong Merlin/4★  
(Quarto Superior) de Phuket.
Taxas aéreas incluídas: TK: 485 €.
Suplemento de partidas diárias privadas: 130 € (p/p. 
pessoa.).
Temos uma vasta selecção de 4★ e 5★ hotéis em Bangkok e 
nas diferentes praias da Tailândia. Possibilidade de Maldivas 
ou opção de praia de Bali e visitas opcionais. 

Partidas
Partidas regulares: terça-feira (1 nov-24 out)
Tours privados: diariamente (1 nov-24 out)
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa/Porto.

Hotéis
Bangkok. 4 noites JC Kevin Sathorn (One 

Bedroom Suite)/5★

Extensão Praia da Tailândia. 
3 noites

Segundo praia ou hotel 
escolhido.

Hotéis previstos ou de categoria similar. Os hotéis de praia de 
categoria 4★ são solteiros. Temos uma vasta selecção de 4★ 
e 5★ hotéis em Bangkok e nas diferentes praias da Tailândia. 
Consultar TravelPricer em www.catai.pt

A classificação dos hotéis é a estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo. CATAI | 31

1.555€

10 DIAS DESDE
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

PREÇO ESTREL
A 

 •
 P

RE
ÇO ESTRELA  • PREÇO ESTRELA  •

  DETALHES ESPECIAIS PARA NOIVOS
Todos os hotéis de praia (min. 4 noites) oferencem: 
flores, frutas, upgrade para quarto superior (sujeito a 
disponibilidade), espumante, jantar romântico, pequeno 
bolo de noivos, cama de casal, .... Dependendo do hotel 
escolhido, poderemos informar mais detalhadamente. 
É obrigatório apresentar uma certidão de casamento à 
chegada. 

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.pt/viajes/pinceladas-da-tailandia.html/20393/travelpricer


Dia 1 Portugal/Bangkok
Partida em voo para Bangkok. Noite a bordo.

Dia 2 Bangkok
Chegada a Bangkok. Transfere e alojamento. Tarde livre.

Dia 3 Bangkok
Pequeno-almoço e visita à cidade; veremos o Wat Trimit 
ou Templo do Buda Dourado, Wat Pho ou Templo do Buda 
Reclinado e o Palácio Real, símbolo da cidade e lar do Buda 
Esmeralda.

Dia 4 Bangkok
Pequeno-almoço. Dia livre.

Dia 5 Bangkok/Chiang Rai (Triângulo Dourado)
Pequeno-almoço. Partida em voo para Chiang Rai. Chegada 
e partida para Chiang Saen para visitar um dos seus templos 
mais importantes. Continuar para o Triângulo Dourado, onde 
três países fazem fronteira: Tailândia, Mianmar e Laos. Visite 
o Museu do Ópio. Regresso por estrada a Chiang Rai.

Dia 6 Chiang Rai/Chiang Mai
Meia pensão. Partida para viajar ao longo do rio Mekong 
num típico barco tailandês até à aldeia de uma tribo local, 
onde visitaremos as suas ruas e casas. Partida para Chiang 
Mai, visitando o templo Wat Rong Khun, mais conhecido 

como o "templo branco". Almoço. À tarde, chegada a Chiang 
Mai. Visitaremos Sankampaeng, um bairro de artesãos.

Dia 7 Chiang Mai
Meia pensão. Partida para visitar o acampamento dos 
elefantes. Aí desfrutará de um espectáculo inesquecível. 
Posteriormente, passeio 45 min. pela selva, no dorso de um 
elefante. Em seguida, tomaremos uma jangada de bambu no 
rio e visitaremos uma plantação de orquídeas. Almoço. Visita 
da tarde ao templo Doi Suthep.

Dia 8 Chiang Mai/Portugal
Pequeno-almoço. Voo de regresso a Portugal,. Noite a bordo. 

Dia 9 Portugal 
Chegada.

TAILÂNDIA ROMÂNTICA
TAILÂNDIA BANGKOK · CHIANG RAI · CHIANG MAI  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI COM GUIAS EM CASTELHANO · OPÇÃO EXTENSÃO ÀS PRAIAS

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble32 | CATAI

Os nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-almoço. 2 almoços 
(bebidas não incluídas). Visitas e visitas com guias locais 
em inglês exclusivamente para clientes Catai. Transferes 
exclusivos para clientes Catai, com assistência em castelhano 
(sujeito a disponibilidade) em Bangkok. Seguro de viagem.
Opção de praia na Tailândia. Transferes exclusivos para 
clientes Catai, com assistência em inglêsem, Krabi e Koh 
Samui. Transferes regulares em Phi Phi (partilhadas com 
outros clientes) com assistência em inglês em Phuket e Ferry 
para Phi Phi. 
Opção de praia de Bali. Transfers e visitas de meio-dia com 
guia em castelhano para clientes Catai.
Opção Maldivas. Transferes regulares (partilhadas com 
outros clientes) por lancha, hidroavião ou doméstico e 
lancha, de acordo com o hotel escolhido.

Interessa saber
Preço desde baseado em Turkish Airlines, classe v, para viajar 
de 3 de abril a 17 de outubro. 
Taxas aéreas incluídas: TK: 480 €.
Com algumas companhias aéreas, o voo é de dia e chega-se a 
Portugal no mesmo dia.
As excursões e os transferes podem ser partilhadas com 
outros clientes Catai a viajar nas mesmas datas. 
O nome dos hotéis em Chiang Rai e Chiang Mai será 
informado no momento da confirmação da reserva.
Os hotéis de praia da categoria 4★ são simples.

Partidas
Segunda e terça-feira (11 nov-24 out).
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa/Porto.

Hotéis
Bangkok. 3 noites JC Kevin Sathorn 

(One Bedroom suite)/5★

Chiang Rai. 1 noite Le Meridien/5★
The Riverie by Katathani/5★

Chiang Mai. 2 noites Meliá/5★ - Ratilanna/5★

Extensão Praia. 3 noites Segundo praia ou hotel 
escolhido

Hotéis previstos ou de categoria similar. Temos uma ampla 
selecção de 4★ e 5★ hotéis em Bangkok e nas várias praias 
da Tailândia, Bali e Maldivas. Consultar no TravelPricer em 
www.catai.pt.  

A classificação dos hotéis é a estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo.32 | CATAI

1.685€

9 DIAS DESDE
DESCONTO, 
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Extensão Praia da Tailândia (Phuket, 
Krabi o Koh Samui), Bali ou Maldivas
Dia 8 Chiang Mai/Praia 
Pequeno-almoço. Partida em voo para a praia da sua escolha. 
Transfere para o hotel.

Dias 9 e 10 Praia 
Pequeno-almoço. Dias livres para desfrutar da praia e do 
hotel escolhido.

Dia 11 Praia/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo de regresso a Portugal, 
pela rota escolhida. Noite a bordo. 

Dia 12 Portugal
Chegada.

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C

AT
AI

  •
  V

EN
DA

 A
NT

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

5%
DESCONTO 

  DETALHES ESPECIAIS PARA NOIVOS
Durante o circuito, upgrade para quarto superior e cama de 
casal (ambos os detalhes, sujeitos a disponibilidade). Todos 
os hotéis de praia (min. 4 noites) oferecem: flores, frutas, 
upgrade para quarto superior (sujeito a disponibilidade), 
espumante, jantar romântico, pequeno bolo noivos, cama 
de casal, .... Dependendo do hotel escolhido, poderemos 
informar mais detalhadamente. É obrigatório apresentar 
uma certidão de casamento à chegada.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.pt/viajes/tailandia-romantica-e-praias.html/11589/travelpricer


Día 1 Portugal/Bangkok
Partida em voo para Banguecoque. Noite a bordo.

Dia 2 Bangkok
Chegada. Transfere e alojamento. Tarde livre.

Dia 3 Bangkok
Pequeno-almoço e visita à cidade; veremos o Wat Trimit 
ou Templo do Buda Dourado, Wat Pho ou Templo do Buda 
Reclinado e o Palácio Real, símbolo da cidade e lar do Buda 
Esmeralda..

Dia 4 Bangkok
Pequeno-almoço. Dia livre para desfrutar da cidade.

Dia 5 Bangkok/Kanchanaburi/Ayutthaya
Pensão completa. Partida para Kanchanaburi, onde verá 
o Museu da Guerra de Jeath e o cemitério dos soldados. 
Continuar até à famosa ponte sobre o rio Kwai e andar na 
Death Railway (no caso do tempo de espera do comboio 
ser superior a 45 minutos, a viagem será feita por estrada). 
Almoço num restaurante. Continue para Ayuthaya, onde 
veremos os templos principais. Jantar no hotel.

Dia 6 Ayuthaya/Phitsanulok/Sukhothai/Lampang
Pensão completa. Partida para Phitsanulok para visitar o 
templo Wat Mahabatha. Continuar para Sukhothai. Almoço 
num restaurante. Chegada a Lampang. Jantar no hotel.

Dia 7 Lampang/Chiang Rai (Triângulo Dourado)
Pensão completa. Partida para Chiang Rai. No caminho 
veremos o Lago Payao. Almoço num restaurante. Visite o 
Triângulo Dourado. Jantar no hotel.

Dia 8 Chiang Rai/Chiang Mai
Pensão completa. Apanhamos um barco local no rio Mae 
Kok para visitar uma aldeia tribal local. Continuar a visitar o 
templo branco de Wat Rong Khun. Almoço num restaurante. 
Partida para Chiang Mai. Visita tardia do templo Doi Suthep. 
Jantar típico de Khantoke.

Dia 9 Chiang Mai
Pensão completa. Visita de um acampamento de elefantes. 
Aproximadamente 45 min. de passeio na parte de trás de um 
elefante. Almoço num restaurante. Jantar no hotel.

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

Dia 11 Portugal
Chegada.

TAILÂNDIA: CIRCUITO PARA NOIVOS 
TAILÂNDIA BANGKOK · AYUTHAYA · LAMPANG · CHIANG RAI · CHIANG MAI   
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI COM GUIAS EM CASTELHANO - OPÇÃO EXTENSÃO PRAIAS

Os nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-almoço. 5 almoços e 5 
jantares. Visitas com guias locais em castelhano exclusivo 
para clientes Catai. Transferes exclusivos para clientes Catai, 
com assistência em castelhano (sujeito a disponibilidade) em 
Bangkok. Seguro de viagem.
Opção de praias da Tailândia. Transferes em Phuket, Koh 
Samui e Krabi, exclusivo para clientes Catai, com assistência 
em inglês. Transferes regulares em Phi Phi (partilhadas com 
outros clientes) com assistência em inglês em Phuket e Ferry 
para Phi Phi Phi.
Opção Maldivas. Transferes regulares (partilhados com outros 
clientes) por lancha ou voo doméstico e lancha, dependendo 
do hotel escolhido.
Opção Praia Bali. Transfers e visitas de meio-dia com guia em 
castelhano para clientes Catai.

Interessa saber
Preço desde baseado em Turkish Airlines, classe v, para viajar 
de 3 de abril a 17 de outubro. 
Taxas aéreas incluídas: TK: 480 €.
As excursões e os transferes podem ser partilhados com 
outros clientes Catai nas mesmas datas.
O nome dos hotéis em Chiang Rai e Chiang Mai será 
informado no momento da confirmação da viagem.

Partidas
Segundas e terças-feiras (1 nov-17 out).
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa/Porto.

Hotéis
Bangkok. 3 noites JC Kevin Sathorn 

(One Bedroom suite)/5★

Ayuthaya. 1 noite Classic Kameo/4★

Lampang. 1 noite Lampang Riverlodge/3★

Chiang Rai. 1 noite Le Meridien/5★ 
The Riverie/5★

Chiang Mai. 2 noites Meliá/5★ - Ratilanna/5★

Extensão praia. 
4 noites 

Segundo praia ou hotel 
escolhido

Hotéis previstos ou de categoria similar. Temos uma vasta 
selecção de hotéis 4★ e 5★ em Bangkok e nas praias da 
Tailândia, Bali ou Maldivas. Consultar em www.catai.pt. Os 
hotéis de praia de categoria 4★ são simples.

A classificação dos hotéis é a estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo. CATAI | 33

1.875€

11 DIAS DESDE
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

PREÇO ESTREL
A 

 •
 P

RE
ÇO ESTRELA  • PREÇO ESTRELA  •

Extensão Praia da Tailândia (Phuket, 
Krabi o Koh Samui), Bali ou Maldivas
Dia 10 Chiang Mai/Praia 
Pequeno-almoço. Partida em voo para a praia da sua escolha. 
Transfere para o hotel.

Dias 11 a 13 Praia 
Pequeno-almoço. Dias livres.

Dia 14 Praia/Portugal
Pequeno-almoço. Voo de regresso a Portugal. Noite a bordo. 

Dia 15 Portugal
Chegada.

  DETALHES ESPECIAIS PARA NOIVOS
Durante o circuito, upgrade para quarto superior e cama de 
casal (ambos os detalhes, sujeitos a disponibilidade). Todos 
os hotéis de praia (min. 4 noites) oferecem: flores, frutas, 
upgrade para quarto superior (sujeito a disponibilidade), 
espumante, jantar romântico, pequeno bolo noivos, cama 
de casal, .... Dependendo do hotel escolhido, poderemos 
informar mais detalhadamente. É obrigatório apresentar 
uma certidão de casamento à chegada.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.pt/viajes/tailandia-circuito-para-noivos.html/11600/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. Almoço no hotel. Pela tarde saída 
por estrada para Lovina e em camino 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 libre.

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  · OPÇAO EXTENSÃO GILI TRAWANGAN

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble34 | CATAI

Os nossos serviços
Voo de linha regular, classe económica (reservas em classes
especiais). Alojamento, pequeno-almoço, 6 amolços e 1 
jantar.  (bebidas não incluídas). Transfere de chegada com 
assistência em castelhano. Transfere de saída apenas com 
o motorista em inglês (sem guia). Circuito com guia em 
castelhano, exclusivo para clientes Catai. Seguro de viagem. 
Opção Gili Trawangan. Trasnsfers sem guia em barco e 
cidomo ( transporte local puxado por cavalos).
 

Interessa saber
Preço desde baseado em Turkish Airlines, clase P, para viajar 
de 1 de novembro al 14 de março. 
Taxas aéreas incluídas: TK: 520 €.
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
Treças (1 nov-17 out).
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa/Porto.

Hotéis
Praia de Bali. 4 noites Sadara Boutique/4★

Bedugul. 1 noite Handara Golf&Resort/4★

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

Candidasa. 1 noite Ramayana/3★

Ubud. 2 noites Ubud Village at Monkey Forest/4★

Extensão Gili 
Trawangan. 3 noites

Pondok Santi/4★

Hotéis previstos ou de categoria similar. Temos uma vasta 
selecção de hotéis 4★ e 5★ em praias da Bali.  Consultar no 
TravelPricer em www.catai.pt

A classificação dos hotéis é a estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo.34 | CATAI

2.185€

12 DIAS DESDE
DESCONTO, 
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Extensão Gili Trawangan
Dia 10 Bali/Gili Trawangan
Pequeno-almoço. Partida para o porto de Padang Bay. 
Embarque em barco para Gili. Chegada e transfer em cidomo 
para o hotel. 

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. 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 

  DETALHES ESPECIAIS PARA NOIVOS
Hotel Sadara Boutique e Hotel Ubud Village (Monkey Forest) 
bolo nupcial e decoração floral no quarto e casa de banho. 
Outros hotéis, cama de casal (sujeito a disponibilidade). 
É obrigatório apresentar uma certidão de casamento à 
chegada.

COTIZA
TU VIAJE

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. O Ubud, que na língua local significa "medicina", 
é conhecido como um centro de dança e artesanato 
tradicional das ilhas. A floresta tropical e os arrozais em 
socalcos dos arredores do distrito de Ubud, com templos e 
santuários hindus, estão entre as paisagens mais famosas de 
Bali. Os locais sagrados antigos incluem Goa Gajah ("Caverna 
do Elefante"), com os seus complexos esculpidos, e Gunung 
Kawi, com os seus santuários esculpidos em pedra. Desfrute 
deste ambiente fantástico. Partida para Batuan para ver 
uma casa tradicional balinesa. Continuação para o Templo 
do Manancial Sagrada e os campos de arroz de Tegalalang. 
Visita ao Lago Batur. Almoço num restaurante. À tarde, visita 
o Templo de Kehen e Panglipuran.

Dia 4 Ubud
Pequeno-almoço. Dias livres para desfrutar das praias de areia 
branca e águas turquesa da ilha, onde se pode mergulhar 
para observar a vida marinha ou simplesmente relaxar. Com 
apenas 3,4 quilómetros quadrados, Gili Trawangan é a maior 

e mais desenvolvida das ilhas de Gili. É também a ilha mais 
popular, com uma variedade de lojas, escolas de mergulho 
(vários locais para mergulhar e descobrir o fundo do mar) 
e discotecas que permanecem abertas até depois da meia-
noite. Descubra o encanto deste pequeno tesouro.

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 PRAIA DE BALI 
INDONÉSIA PRAIA DE BALI · UBUD · GILI TRAWANGAN 
COMBINADO DE BALI, UBUD E GILI COM VISITA EXCLUSIVA CATAI COM GUIA EM CASTELHANO  

Os nossos serviços
Voo de linha regular, classe económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequenoalmoço. 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 en ingles (sem guia). Em Gili 
Trawangan , transfers em barco local e cidomo (transporte local 
puxado por cavalos). Seguro de viagem.

Interessa saber
Preço desde baseado em Turkish Airlines, clase P, para viajar 
de 1 de novembro a 14 de março. 
Taxas aéreas incluídas: TK: 520 €.

Partidas
Segundas e terças (1 nov-17 out).
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa.

Hotéis
Ubud. 3 noites Ubud Village at Monkey

Forest /4★ 
Gili Trawangan. 3 noites Pondok Santi/4★ 
Praia de Bali. 4 noites Sadara Boutique/4★ 

Hotéis previstos ou de categoria similar. Temos uma vasta 
selecção de hotéis 4★ e 5★ em praias da Bali.  Consultar no 
TravelPricer em www.catai.pt

A classificação dos hotéis é a estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo. CATAI | 35

1.845€

13 DIAS DESDE
DESCONTO, 
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C

AT
AI

  •
  V

EN
DA

 A
NT

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

5%
DESCONTO 

  DETALHES ESPECIAIS PARA NOIVOS
Hotel Sadara Boutique e Hotel Ubud Village (Monkey Forest) 
Bolo nupcial e decoração floral no quarto e casa de banho. 
Hotel Meliá Bali (min. 4 noites): frutas, flores e presente 
de casamento no quarto. 1 massagem de 30 min. de boas-
vindas. Hotel Pondok Santi: bolo de casamento e decoração 
especial. Hotel Alaya Ubud: flores e bolo de casamento no 
quarto.
Hotel Villa Ombak: frutas e flores no quarto e um bolo 
casamento. É obrigatório apresentar uma certidão de 
casamento à chegada.

COTIZA
TU VIAJE

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


Dia 1 Portugal/Hanói
Partida em voo para Hanói pela rota escolhida. Noite a bordo.

Dia 2 Hanói
Chegada a Hanói. Tarde de lazer. Estadia de noite.

Dia 3 Hanói
Pequeno-almoço, visita do exterior do Mausoléu Ho Chi 
Minh, da Casa Ho Chi Minh, feita de madeira de teca, e do 
Tran Quoc Pagoda. À tarde, visita ao Museu de Etnologia e ao 
Van Mien, "o Templo da Literatura". Posteriormente, passeio 
de triciclo pela velha Hanói. 

Dia 4 Hanói/Baía de Halong
Pensão completa. Partida por estrada através de campos 
de arroz para Hong Gai, uma aldeia em Halong Bay. Iremos 
embarcar para um cruzeiro de dia inteiro à volta da baía, uma 
paisagem de beleza serena. Vemos canas e sampanas a voar 
nas águas esmeraldas. Almoço e jantar a bordo.

Dia 5 Baía de Halong/Hanói/Danang/Hoian
Meia pensão. Fim do cruzeiro. Regresso por estrada a Hanói. 
Partida em voo para Danang. Chegada e continuação por 
estrada para Hoian. Jantar e alojamento.

Dia 6 Hoian
Meia pensão. Passeio a pé por Hoian para ver as casas 
antigas, a famosa ponte de madeira japonesa, a casa Tan Ky, 
Phuc Kien Pagoda e o mercado local. Terminaremos com um 
passeio de barco no rio Thu Bon. Almoço num restaurante. 
Tarde livre.

Dia 7 Hoian/Hue
Meia pensão. Partida por estrada para Hue. Visita onde 
veremos a antiga cidade Imperial e o túmulo do Imperador 
Tu Duc. Viagem de barco pelo rio dos Perfumes (Song Huong) 
para visitar o Pagode de Thien Mu (Dama Celestial). Almoço 
num restaurante.

Dia 8 Hue/Ho Chi Minh
Pequeno-almoço. Partida em voo para a cidade de Ho Chi 
Minh. Visita panorâmica da cidade: veremos Cholon (o bairro 
chinês) com o Pagode Thien Hau e o Pagode Ngoc Hoang. 
Tempo livre para descobrir o centro da cidade: Catedral 
de Notre Dame, o edifício dos Correios, rua Dong Khoi e o 
mercado Ben Thanh.

Dia 9 Ho Chi Minh/Delta do Mekong/Ho Chi Minh
Meia pensão. Excursão de dia inteiro à província do Bentre, 
no Delta do Mekong. Visitamos a aldeia por "xe loi" (triciclo 
tradicional). Passeio de sampana no rio para desfrutar da vida 
local; veremos uma casa local e provaremos algumas frutas. 
Almoço numa casa local. Continuar ao longo do rio Mekong 
até uma fábrica de coco e um forno de tijolos. Regresso por 
estrada à cidade de Ho Chi Minh.

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

Dia 11 Portugal
Chegada.

VIETNAME ROMÂNTICO
VIETNAME HANÓI · BAÍA DE HALONG · HOIAN · HUE · HO CHI MINH 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI EXCLUSIVO COM GUIAS EM CASTELHANO · OPÇÃO EXT. PRAIA VIETNAME

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble36 | CATAI

Os nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista (reserva em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-almoço. 4 almoços e 2 
jantares (bebidas não incluídas). Circuito e visitas com guias 
em castelhano, em exclusivo para os clientes Catai (excepto 
a noite em Halong Bay de barco, que é feita sem guia a 
bordo, com a tripulação do barco falando inglês). Transferes 
com assistência em inglês ou espanhol (dependendo da 
disponibilidade) em Hanói e em Ho Chi Minh. Seguro de 
viagem.
Opçao Praias do Vietname. Transferes regulares (partilhadas 
com outros clientes) com motorista (sem guia).

Interessa saber
Preço desde baseado na Turkish Airlines, classe V, para viajar 
entre 2 de maio a 19 de setembro, nos hotéis indicados.
Taxas aéreas incluídas: TK: 455 €.
As excursões e os transferes são partilhadas com outros 
clientes Catai nas mesmas datas de viagem.
Temos uma vasta selecção de hotéis de 4★ e 5★ nas 
diferentes praias do Vietname. Consultar em www.catai.pt.

Partidas
Terça-feira (1 nov -17 out).
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa/Porto.

Hotéis
Hanói. 2 noites The Ann-La Casa/4★

Baia de Halong. 1 noite Indochina Sails 
Hoian. 2 noites Hoian Central

Hoian Litle Beach/4★

Hue. 1 noite Eldora/4★

Ho Chi Minh. 2 noites Grand/4★

Extensão praia do Vietname. 
4 noites

Segundo praia ou hotel 
escolhido

Hotéis previstos ou de categoria similar. Consultar outras 
categorias de hotéis superiores em www.catai.pt 

A classificação dos hotéis é a estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo.36 | CATAI

2.085€

11 DIAS DESDE
DESCONTO, 
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Extensão Praias do Vietname (Nha 
Trang, Con Dao, Phu Quoc, Ho Tram)  
Dia 10 Ho Chi Minh/Praia do Vietname (Nha Trang, Con 
Dao, Phu Quoc)
Pequeno-almoço. Partida em voo para a praia da sua escolha. 
Transfere para o hotel.

Dias 11 a 13 Praia do Vietname (Nha Trang, Con Dao, 
Phu Quoc)
Pequeno-almoço. Dias livres.

Dia 14 Praia do Vietname/Portugal
Pequeno-almoço. 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 

  DETALHES ESPECIAIS PARA NOIVOS
Durante o circuito, upgrade para quarto superior e cama de 
casal (ambos os detalhes, sujeitos a disponibilidade). Todos 
os hotéis de praia (min. 4 noites) oferecem: flores, frutas, 
upgrade para quarto superior (sujeito a disponibilidade), 
espumante, jantar romântico, bolo de noivos, cama de 
casal, .... Dependendo do hotel escolhido, poderemos 
informar mais detalhadamente. 
É obrigatório apresentar uma certidão de casamento à 
chegada.

COTIZA
TU VIAJE

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


Dia 1 Portugal/Hanói
Partida em voo para 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 Ho Chi 
Minh, da Casa Ho Chi Minh, feita de madeira de teca, e do 
Tran Quoc Pagoda. À tarde, visita ao Museu de Etnologia e ao 
Van Mien, "o Templo da Literatura". Posteriormente, passeio 
de triciclo pela velha Hanói. 

Dia 4 Hanói/Baía de Halong
Pensão completa. Partida por estrada através de campos 
de arroz para Hong Gai, uma aldeia em Halong Bay. Iremos 
embarcar para um cruzeiro de dia inteiro à volta da baía, uma 
paisagem de beleza serena. Vemos canas e sampanas a voar 
nas águas esmeraldas. Almoço e jantar a bordo.

Dia 5 Baía de Halong Hanói/Danang/Hoian
Meia pensão. Fim do cruzeiro. Regresso por estrada a Hanói. 
Partida em voo para Danang. Chegada e continuação por 
estrada para Hoian. Jantar e alojamento.

Dia 6 Hoian
Meia pensão. Passeio a pé por Hoian para ver as casas 
antigas, a famosa ponte de madeira japonesa, a casa Tan Ky, 
Phuc Kien Pagoda e o mercado local. Terminaremos com um 
passeio de barco no rio Thu Bon. Almoço num restaurante. 
Tarde livre.

Dia 7 Hoian/Hue
Meia pensão. Partida por estrada para Hue. Visita onde 
veremos a antiga cidade Imperial e o túmulo do Imperador 
Tu Duc. Viagem de barco pelo rio dos Perfumes (Song Huong) 
para visitar o Pagode de Thien Mu (Dama Celestial). Almoço 
num restaurante.

Dia 8 Hue/Ho Chi Minh
Pequeno-almoço. Partida em voo para a cidade de Ho Chi 
Minh, antiga Saigão. Visita panorâmica da cidade: veremos 
Cholon (o bairro chinês) com o Pagode Thien Hau e o Pagode 
Ngoc Hoang. Tempo livre para descobrir o centro da cidade: 
Catedral de Notre Dame, o edifício dos Correios, rua Dong 
Khoi e o mercado Ben Thanh.

Dia 9 Ho Chi Minh/Delta do Mekong/Ho Chi Minh
Meia pensão. Excursão de dia inteiro à província do Bentre, 
no Delta do Mekong. Visitamos a aldeia por "xe loi" (triciclo 
tradicional). Passeio de sampana no rio para desfrutar da vida 
local; veremos uma casa local e provaremos algumas frutas. 
Almoço numa casa local. Continuar ao longo do rio Mekong 
até uma fábrica de coco e um forno de tijolos. Regresso por 
estrada à cidade de Ho Chi Minh.

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

Dia 11 Portugal
Chegada.

LUA DE MEL NO VIETNAME   
VIETNAME HANÓI · BAIA DE HALONG · HOIAN · HUE · HO CHI MINH  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI COM GUIAS EM CASTELHANO · OPÇÃO DE EXTENSÃO À PRAIA 

Os nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista (reserva em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-almoço. 4 almoços e 2 
jantares (bebidas não incluídas). Seguro de viagem.
Vietname. Circuito e visitas com guias em castelhano, em 
exclusivo para os clientes Catai (excepto a noite em Halong Bay 
de barco, que é feita sem guia a bordo, com a tripulação do 
barco falando inglês). Transferes com assistência em inglês ou 
espanhol (dependendo da disponibilidade) em Hanói e em Ho 
Chi Minh.
Opção Praias da Tailândia. Transferes exclusivos para clientes 
Catai, com assistência em inglês em Phuket, Koh Samui e 
Krabi.
Opção Maldivas. Transferes regulares por lancha, hidroavião 
ou voos domésticos mais lancha, partilhado com outros 
clientes e de acordo com o hotel escolhido.
Opção de praia de Bali. Transferes e visita de meio dia com guia 
em castelhano, em exclusivo para clientes Catai.

Interessa saber
Preço desde baseado na Turkish Airlines, classe V, para viajar 
entre 2 de maio a 19 de setembro, nos hotéis indicados. 
Taxas aéreas incluídas: TK: 455 €.
As excursões e os transferes são partilhadas com outros 
clientes Catai nas mesmas datas de viagem.
Dispomos de uma vasta selecção de hotéis 4★ e 5 ★hotéis 
nas praias da Tailândia, Bali e Maldivas. Consultar em www.
catai.pt.

Partidas
Terças-feiras (1 nov-17 out).
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa/Porto.

Hotéis
Hanói. 2 noites The Ann-La Casa/4★

Baia de Halong. 1 noite Indochina Sails 
Hoian. 2 noites Hoian Central-Hoian Litle 

Beach/4★

Hue. 1 noite Eldora/4★

Ho Chi Minh. 2 noites Grand/4★

Extensão praia. 4 noites Segundo praia ou hotel 
escolhido

Hotéis previstos ou de categoria similar. Consultar outras 
categorias de hotéis superiores em www.catai.pt 

A classificação dos hotéis é a estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo. CATAI | 37

2.085€

11 DIAS DESDE
DESCONTO, 
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C

AT
AI

  •
  V

EN
DA

 A
NT

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

5%
DESCONTO 

Extensão Praia da Tailândia (Phuket, 
Krabi o Koh Samui), Bali ou Maldivas
Dia 10 Chiang Mai/Praia 
Pequeno-almoço. Partida em voo para a praia da sua escolha. 
Transfere para o hotel.

Dias 11 al 13 Praia 
Pequeno-almoço. Dias livres para desfrutar da praia e do 
hotel escolhido.

Dia 14 Praia/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo de regresso a Portugal, 
pela rota escolhida. Noite a bordo. 

Dia 15 Portugal
Chegada.

  DETALHES ESPECIAIS PARA NOIVOS
Durante o circuito, upgrade para quarto superior e cama de 
casal (ambos os detalhes, sujeitos a disponibilidade). Todos 
os hotéis de praia (min. 4 noites) oferecem: flores, frutas, 
upgrade para quarto superior (sujeito a disponibilidade), 
espumante, jantar romântico, bolo de noivos, cama de 
casal, .... Dependendo do hotel escolhido, poderemos 
informar mais detalhadamente. É obrigatório apresentar 
uma certidão de casamento à chegada.

COTIZA
TU VIAJE

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


Dia 1 Portugal/Hanói
Partida em voo para 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 Ho Chi 
Minh, da Casa Ho Chi Minh e do Tran Quoc Pagoda. À tarde, 
visita ao Museu de Etnologia o "Templo da Literatura". 
Posteriormente, passeio de triciclo pela velha Hanói. 

Dia 4 Hanói/Baía de Halong
Pensão completa. Partida por estrada a Halong Bay. Iremos 
embarcar para um cruzeiro de dia inteiro à volta da baía, uma 
paisagem de beleza serena. Vemos canas e sampanas a voar 
nas águas esmeraldas. Almoço e jantar a bordo.

Dia 5 Baía de Halong/Hanói/Danang/Hoian
Meia pensão. Fim do cruzeiro. Regresso por estrada a Hanói. 
Partida em voo para Danang. Chegada e continuação por 
estrada para Hoian. Jantar e alojamento.

Dia 6 Hoian
Meia pensão. Passeio a pé por Hoian. Terminaremos com um 
passeio de barco no rio Thu Bon. Almoço num restaurante. 
Tarde livre.

Dia 7 Hoian/Hue
Meia pensão. Partida por estrada para Hue. Visita de Hue, 
onde veremos a antiga cidade Imperial e o túmulo do 

Imperador Tu Duc. Viagem de barco pelo rio dos Perfumes 
para visitar o Pagode de Thien Mu. Almoço num restaurante.

Dia 8 Hue/Ho Chi Minh
Pequeno-almoço. Partida em voo para a  Ho Chi Minh. Visita 
panorâmica da cidade: veremos Cholon o Pagode Thien Hau 
e o Pagode Ngoc Hoang. Tempo livrer o centro da cidade.

Dia 9 Ho Chi Minh/Delta do Mekong/Ho Chi Minh
Meia pensão. Partida a Bentre, no Delta do Mekong. 
Visitamos a aldeia por "xe loi" (triciclo tradicional). Passeio de 
sampana no rio onde veremos uma casa local e provaremos 
algumas frutas. Almoço numa casa local. Continuar ao longo 
do rio Mekong até uma fábrica de coco e um forno de tijolos. 

Dia 10 Ho Chi Minh/Siem Reap
Pequeno-almoço. Partida em voo para a Siem Reap. 

Dia 11 Siem Reap (Angkor)
Meia pensão. Visita ao Bayon, o Terraço do Elefante, o Terraço 
do Rei Leproso, Phimean Akhas e o Taprohm. Almoço num 
restaurante. Visita, durante a tarde, a Angkor Wat.

Dia 12 Siem Reap
Meia pensão. Visita, pela manhã, dos templos Banteay Srei 
e Banteay Samre. Almoço num restaurante. Pela tarde, visita 
ao Lago Tonle Sap.

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

Dia 14 Portugal
Chegada.

ROMANCE NO VIETNAME E CAMBOJA 
VIETNAME · CAMBODJA  HANÓI · BAIA DE HALONG · HOIAN · HUE · HO CHI MINH · SIEM REAP  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI COM GUIAS EM CASTELHANO · OPÇÃO EXTENSÃO À PRAIA

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble38 | CATAI

Os nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista (reserva em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-almoço. 6 almoços e 2 
jantares (bebidas não incluídas). Circuito e visitas com guias em 
castelhano, em exclusivo para os clientes Catai (excepto a noite 
em Halong Bay de barco, que é feita sem guia a bordo, com a 
tripulação do barco falando inglês). Transferes com assistência 
em inglês ou espanhol (dependendo da disponibilidade) em 
Hanói e em Ho Chi Minh. Seguro de viagem.
Opção Praias da Tailândia: Transferes exclusivos para clientes 
Catai, com assistência em inglês em Phuket, Koh Samui e 
Krabi.
Opção Maldivas: Transferes regulares por lancha, hidroavião 
ou voos domésticos mais lancha, partilhado com outros 
clientes e de acordo com o hotel escolhido.
Opção de praia de Bali: Transferes e visita de meio dia com guia 
em castelhano, em exclusivo para clientes Catai.

Interessa saber
Preço desde baseado em Turkish Airlines, classe V, para viajar 
2 de maio a 19 de setembro, nos hoteis indicados. 
Taxas aéreas incluídas: TK: 475 €.
As excursões e os transferes são partilhadas com outros 
clientes Catai nas mesmas datas de viagem.
Dispomos de uma vasta selecção de hotéis 4★ e 5★ hotéis 
nas praias da Tailândia, Bali e Maldivas. Consultar em www.
catai.pt

Partidas
Terças-feiras (1 nov-17 out).
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa/Porto.

Hotéis
Hanói. 2 noites The Ann-La Casa/4★

Baia de Halong. 1 noite Indochina Sails 
Hoian. 2 noites Hoian Central-Hoian Litle 

Beach/4★

Hue. 1 noite Eldora/4★

Ho Chi Minh. 2 noites Grand/4★

Siem Reap. 3 noites Lotus Blanc /4★

Extensão Praia. 4 noites Segundo praia ou hotel 
escolhido

Hotéis previstos ou de categoria similar. Consultar outras 
categorias de hotéis superiores em www.catai.pt 

A classificação dos hotéis é a estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo.38 | CATAI

2.645€

14 DIAS DESDE
DESCONTO, 
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C

AT
AI

  •
  V

EN
DA

 A
NT

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

5%
DESCONTO 

Extensão Praia da Tailândia (Phuket, 
Krabi o Koh Samui), Bali ou Maldivas
Dia 13 Siem Reap/Praia 
Pequeno-almoço. Partida em voo para a praia da sua escolha. 
Transfere para o hotel.

Dias 14 a 16 Praia 
Pequeno-almoço. Dias livres.

Dia 17 Praia/Portugal
Pequeno-almoço. Voo de regresso a Portugal. Noite a bordo. 

Dia 18 Portugal
Chegada.

  DETALHES ESPECIAIS PARA NOIVOS
Durante o circuito, upgrade para quarto superior e cama de 
casal (ambos os detalhes, sujeitos a disponibilidade). Todos 
os hotéis de praia (min. 4 noites) oferecem: flores, frutas, 
upgrade para quarto superior (sujeito a disponibilidade), 
espumante, jantar romântico, bolo de noivos, cama de 
casal, .... Dependendo do hotel escolhido, poderemos 
informar mais detalhadamente. É obrigatório apresentar 
uma certidão de casamento à chegada.

COTIZA
TU VIAJE

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


Dia 1 Portugal/Hanói
Partida em voo para 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 Ho Chi 
Minh, da Casa Ho Chi Minh, feita de madeira de teca, e do 
Tran Quoc Pagoda. À tarde, visita ao Museu de Etnologia e ao 
Van Mien, "o Templo da Literatura". Posteriormente, passeio 
de triciclo pela velha Hanói. Estadia.

Dia 4 Hanói/Baía de Halong
Pensão completa. Partida por estrada através de campos 
de arroz para Hong Gai, uma aldeia em Halong Bay. Iremos 
embarcar para um cruzeiro de dia inteiro à volta da baía, uma 
paisagem de beleza serena. Vemos canas e sampanas a voar 
nas águas esmeraldas. Almoço e jantar a bordo.

Dia 5 Baía de Halong/Hanói/Siem Reap
Pequeno-almoço. Regresso por estrada a Hanói e voo para 
Siem Reap, porta de entrada para os 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 é o 
Terraço do Elefante de 300m de comprimento. Veremos 
também o terraço do Rei Leproso, o Baphuon e o Palácio 

Real do século X que apenas preserva o pequeno templo 
de Phimeanakas, e o Taprohm. Almoço num restaurante. 
Visita à tarde de Angkor Wat "templo da capital", dedicado a 
Vishnu. Devido ao seu tamanho, é conhecida como a "fonte 
do templo".

Dia 7 Siem Reap (Angkor)
Meia pensão. A 30 km de Angkor, visitaremos o arenito rosa 
Banteay Srei "cidadela das mulheres" e Banteay Samre. 
Almoço no hotel. Pela tarde, visita ao Lago Tonle 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 à cidade, veremos o Templo do Buda 
Wat Trimit ou Golden Buddha, a Fotografia Wat ou Templo 
do Buda Reclinado, com uma imagem do Buda de 46 m de 
comprimento e o Palácio Real, símbolo da cidade e lar do 
Buda Esmeralda, o Buda mais venerado na Tailândia.

Dia 10 Bangkok
Pequeno-almoço. Dia livre.

Dia 11 Bangkok/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo de regresso a Portugal, 
pela rota escolhida. Noite a bordo.

Dia 12 Portugal
Chegada.

SONHOS DA ÁSIA 
VIETNAME · CAMBODJA · TAILÂNDIA HANÓI · BAIA DE HALONG · SIEM REAP · BANGKOK
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI COM GUIAS EM CASTELHANO · OPÇÃO EXTENSÃO À PRAIA

Os nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista (reserva em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-almoço. 3 almoços e 1 
jantar (bebidas não incluídas). Circuito e visitas com guias em 
castelhano, em exclusivo para os clientes Catai (excepto a noite 
em Halong Bay de barco, que é feita sem guia a bordo, com a 
tripulação do barco falando inglês). Transferes com assistência 
em inglês ou espanhol (dependendo da disponibilidade) em 
Hanói e em Ho Chi Minh. Seguro de viagem.
Opção Praias da Tailândia. Transferes exclusivos para clientes 
Catai, com assistência em inglês em Phuket, Koh Samui e 
Krabi.
Opção Maldivas. Transferes regulares por lancha, hidroavião 
ou voos domésticos mais lancha, partilhado com outros 
clientes e de acordo com o hotel escolhido.
Opção de praia de Bali. Transferes e visita de meio dia com guia 
em castelhano, em exclusivo para clientes Catai.

Interessa saber
Preço desde baseado na Turkish Airlines, classe V, para viajar 
entre 2 de maio a 19 de setembro, nos hotéis indicados. 
Taxas aéreas incluídas: TK: 590 €.
As excursões e os transferes são partilhadas com outros 
clientes Catai nas mesmas datas de viagem.
Dispomos de uma vasta selecção de hotéis 4★ e 5★ hotéis 
nas praias da Tailândia, Bali e Maldivas. Consultar em www.
catai.pt

Partidas
Terças-feiras (1 nov-17 out).
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa/Porto.

Hotéis
Hanói. 2 noites The Ann/4★

Baia de Halong. 1 noite Indochina Sails 
Siem Reap. 3 noites Lots Blanc/4★

Bangkok. 3 noites Mandarin Bangkok/4★

Extensão Praia. 3 noites Segundo praia ou hotel 
escolhido

Hotéis previstos ou de categoria similar. Consultar outras 
categorias de hotéis superiores em www.catai.pt 

A classificação dos hotéis é a estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo. CATAI | 39

2.645€

12 DIAS DESDE
DESCONTO, 
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C

AT
AI

  •
  V

EN
DA

 A
NT

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

5%
DESCONTO 

Extensão Praia da Tailândia (Phuket, 
Krabi o Koh Samui), Bali ou Maldivas
Dia 11 Siem Reap/Praia 
Pequeno-almoço. Partida em voo para a praia da sua escolha. 
Transfere para o hotel.

Dias 12 e 13 Praia 
Pequeno-almoço. Dias livres.

Dia 14 Praia/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo de regresso a Portugal, 
pela rota escolhida. Noite a bordo. 

Dia 15 Portugal
Chegada.

  DETALHES ESPECIAIS PARA NOIVOS
Durante o circuito, upgrade para quarto superior e cama de 
casal (ambos os detalhes, sujeitos a disponibilidade). Todos 
os hotéis de praia (min. 4 noites) oferecem: flores, frutas, 
upgrade para quarto superior (sujeito a disponibilidade), 
espumante, jantar romântico, bolo de noivos, cama de 
casal, .... Dependendo do hotel escolhido, poderemos 
informar mais detalhadamente. É obrigatório apresentar 
uma certidão de casamento à chegada.

COTIZA
TU VIAJE

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


Dia 1 Portugal/Yangon
Partida em voo para Yangon. Noite a bordo.

Dia 2 Rangum
Chegada e transfere para o hotel. Noite em Rangum.

Dia 3 Yangon/Bagan
Meia pensão. Partida em voo para Bagan. Visite os templos 
Shwezigon Pagoda, Ananda e Thatbyuinnyu. Parar numa 
fábrica de lacagem. Almoço num restaurante. Numa 
carruagem puxada por cavalos, visite as ruínas e desfrute do 
pôr-do-sol a partir do topo de um templo.

Dia 4 Bagan
Meia pensão. Visite o colorido mercado em Nyaung U. Visita 
ao templo Dhamayangyi e a uma oficina de lacagem em 
Myinkaba. Almoço num restaurante. Curto passeio de barco 
no rio Ayeyarwaddy.

Dia 5 Bagan/Mandalay
Meia pensão. Partida em voo para Mandalay. Visita do 
Mosteiro de Mahagandayon e da Ponte de Teca U-Bein. 
Almoço num restaurante. Breve paragem para visitar um 
mercado local. À tarde veremos o Mosteiro do Palácio Dourado 
e Kuthodaw Pagoda. Terminamos com vistas espectaculares 
ao pôr-do-sol das colinas Mandalay.

Dia 6 Mandalay/Heho/Lago Inle
Meia pensão. Partida em voo para Heho. Continuar por 
estrada até Nyaungshwe, na margem do lago. Continuar 
de barco para o hotel. Almoço num restaurante. Viagem de 
barco para a aldeia flutuante, Mosteiro Nga Phae Kyaung e 
Phaung Daw Oo Pagoda.

Dia 7 Lago Inle
Meia pensão. Partida de barco para visitar um dos mercados 
locais. Vamos deixar o nosso barco para visitar o complexo 
Indein Pagoda. Almoço num restaurante. Regresso ao hotel 
de barco.

Dia 8 Lago Inle/Heho/Yangon
Meia pensão. Partida por estrada para Heho e regresso ao 
vôo para Rangum. Almoço num restaurante. Depois visita ao 
mercado de Bogyoke (fechado nos feriados públicos), o Buda 
reclinável no Chauk Htat Gyi Pagoda e o Shewdagon Pagoda.

Dia 9 Yangon/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo de regresso a Portugal. 
Noite a bordo.

Dia 10 Portugal
Chegada.

LUA DE MEL NO MIANMAR 
MIANMAR  YANGON · BAGAN · MANDALAY · LAGO INLE
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI COM GUIA EM CASTELHANO - OPÇÃO EXTENSÃO À PRAIA

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble40 | CATAI

Os nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-almoço. 6 almoços 
(bebidas não incluídas). Circuito e visitas exclusivas para 
clientes Catai com guia em castelhano. Transferes exclusivos 
dentro e fora de Rangum apenas com condutor (sem guia). 
Seguro de viagem.
Opção Praias da Tailândia. Transferes exclusivos para clientes 
Catai, com assistência em inglês em Phuket, Koh Samui e 
Krabi.
Opção Maldivas. Transferes regulares por lancha, hidroavião 
ou voos domésticos mais lancha, partilhado com outros 
clientes e de acordo com o hotel escolhido.
 

Interessa saber
Preço desde baseado na Emirates, classe T, para viajar entre  
2 de maio a 19 de setembro, nos hotéis indicados. 
Taxas aéreas incluídas: EK: 400 €.
As excursões e os transferes são partilhadas com outros 
clientes Catai nas mesmas datas de viagem.
Dispomos de uma vasta selecção de hotéis 4★ e 5★ hotéis 
nas praias da Tailândia e Maldivas. Consultar em www.catai.
pt.

Partidas
Terça-feira  (1 nov-17 out).
Notas de partida:
Emirates: Lisboa/Porto.

Hotéis
Yangon. 2 noites Mawtin/3★

Bagan. 2 noites Umbra/3★

Mandalay. 1 noite Amazing Mandalay/3★ Sup.
Lago Inle. 2 noites Amazing Nyaung Shwe /3★

Extensão Praia. 4 noites Segundo praia ou hotel 
escolhido

Hotéis previstos ou de categoria similar. Consultar outras 
categorias de hotéis superiores em www.catai.pt 

A classificação dos hotéis é a estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo.40 | CATAI

2.550€

10 DIAS DESDE
DESCONTO, 
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Extensão Praia da Tailândia (Phuket, 
Krabi o Koh Samui) ou Maldivas
Dia 9 Yangon/Praia
Pequeno-almoço. Partida em voo para a praia da sua escolha. 
Transfere para o hotel.

Dias 10 a 12 Praia
Pequeno-almoço. Dias livres.

Dia 13 Praia/Portugal
Pequeno-almoço. Voo de regresso a Portugal. Noite a bordo.

Dia 14 Portugal
Chegada.

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C

AT
AI

  •
  V

EN
DA

 A
NT

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

5%
DESCONTO 

  DETALHES ESPECIAIS PARA NOIVOS
Durante o circuito, upgrade para quarto superior e cama de 
casal (ambos os detalhes, sujeitos a disponibilidade). Todos 
os hotéis de praia (min. 4 noites) oferecem: flores, frutas, 
upgrade para quarto superior (sujeito a disponibilidade), 
espumante, jantar romântico, bolo de noivos, cama de 
casal, .... Dependendo do hotel escolhido, poderemos 
informar mais detalhadamente. É obrigatório apresentar 
uma certidão de casamento à chegada.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.pt/viajes/lua-de-mel-em-myanmar.html/13502/travelpricer


Dia 1 Portugal/Osaka 
Partida em voo para Osaka, pela rota escolhida. Noite a 
bordo.

Dia 2 Osaka 
Chegada a Osaka e transfere para o hotel. Alojamento.

Dia 3 Osaka/Nara/Quioto
Meia pensão. Visita ao Castelo de Osaka. Partida para Nara 
para visitar o Templo Todaiji com a sua Estátua do Grande 
Buda e o Parque dos Veados. Almoço. Continue para Quioto 
e visite o Santuário Fushimi Inari, com os seus milhares de 
toriis vermelhos, considerado um dos mais belos santuários 
do Japão. 

Dia 4 Quioto 
Meia pensão. Visita matinal à cidade: Castelo Nijo, Templo 
Kinkakuji, também chamado Pavilhão Dourado devido 
à sua cobertura de folhas de ouro e Património Mundial, 
e Santuário Heian com os seus belos jardins. Almoço. 
Regressar ao hotel por conta do Cliente.

Dia 5 Quioto 
Pequeno-almoço. Dia livre. Excursão opcional a Hiroshima 
para visitar o Parque Memorial da Paz e o Santuário de 
Itsukushima na Ilha Miyajima, com almoço. 

Dia 6 Quioto/Magome/Tsumago/Takayama
Pensão completa. Partida de comboio-bala para Nagoya. 
Continuamos por estrada até às belas aldeias feudais 
de Tsumago e Magome. Em Tsumago visitamos a antiga 
estalagem de samurais de Waki Honjin. Almoço piquenique. 
Continuamos para Takayama onde vamos passear ao longo 
da rua principal de Kami-sannomachi. Jantar no hotel.

Dia 7 Takayama/Shirakawago/Hakone
Pensão completa. Partida para Shirakawago, para visitar as 
casas agrícolas, "Gassho- Zukuri", Património Mundial da 
UNESCO. Almoço. Continuação para Nagoya para a viagem 
de comboio-bala para Hakone. Jantar no hotel. 

Dia 8 Hakone/Tóquio
Meia pensão. Visita ao Parque Nacional. Viagem de barco no 
Lago Ashi. Passeio de teleférico pelo Monte Komagatake para 
desfrutar, se o tempo o permitir, de uma vista panorâmica 
do Monte Fuji. Almoço. Continuação por estrada até Tóquio, 
onde visitamos a Torre de Tóquio para uma vista maravilhosa 
desta cidade vibrante. 

Dia 9 Tóquio 
Meia pensão. Visitamos o Templo Budista de Asakusa 
Kannon, a Deusa da Misericórdia, no coração da cidade e 
passeamos pelo Nakamise Shopping Arcade com centenas 

de bancas de venda de produtos tradicionais. Almoço. Curta 
viagem de barco no rio Sumida. A visita termina no distrito de 
Daiba. Regresso ao hotel por conta do Cliente.

Dia 10 Tóquio 
Pequeno-almoço. Dia livre. Excursão opcional a Nikko com 
almoço para visitar o Santuário Shinto de Toshogu e o Lago 
Chuzenji, terminando na cascata Kegon. 

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

JAPÃO FEUDAL 
JAPÃO OSAKA · NARA · QUIOTO · MAGOME · TSUMAGO · TAKAYAMA · HAKONE · TÓQUIO 
CIRCUITO REGULAR COM GUIA EM CASTELHANO

Os nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-almoço. 6 almoços (1 
dos quais piquenique) e 2 jantares (bebidas não incluídas). 
Circuito regular (partilhada com outros clientes) com guias e 
assistência em castelhano (excepto viagens de comboio-bala 
nos dias 6 e 7). Transferes por autocarro/comboio normal 
com assistência em castelhano. Visitas de autocarro, mini-
autocarro ou transporte público com guia em castelhano. 
Seguro de viagem. 

Interessa saber
Preço desde baseado na Emirates, classe T, para viajar entre 5 
e 19 de junho. Taxas  aéreas incluídas. EK: 425 €.
Será necessária bagagem de mão para 1 noite em Takayama 
e 1 noite em Hakone. A bagagem principal será transferida 
separadamente de Quioto para Tóquio. Não há quartos com 
camas de casal na categoria de hotéis acima referida. Nas 
categorias superiores, os quartos com cama de casal só são 
possíveis em Tóquio e Quioto (sujeito à disponibilidade no 
momento da reserva).

Para voos que chegam entre as 22:00 e as 06:00 e partida 
entre a 01:00 e as 09:30, será cobrado um suplemento. Por 
favor, consulte-nos.
As excursões opcionais devem ser reservadas no momento 
da reserva.
Partidas entre 22 de novembro e 23 de março: no 9º dia, 
a visita do Santuário de Meiji e do distrito de Ginza será 
substituída por um passeio de barco na baía de Daiba.

Partidas
Novembro: 7, 14, 21, 28. Dezembro: 19.
Ano 2023. Janeiro: 9, 23. Fevereiro: 6, 20. Março: 6, 13, 20, 
21, 23, 27, 28, 30. Abril: 3, 4, 6, 10, 11, 17, 24. Maio: 1, 8, 15, 
22, 29. Junho: 5, 12, 19, 26. Julho: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 
31. Agosto: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 28. Setembro: 4, 5, 11, 12, 18, 
19, 25, 26. Outubro: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30.
Notas de partida:
Emirates: Lisboa.

Hotéis
Osaka. 1 noite Vischio Osaka/1ª
Quioto. 3 noites Keihan Hachijyo-Guchi /1ª
Takayama. 1 noite Green (Tenryo-Kaku)

Tokyu Stay Hida - Mercure /1ª
Hakone. 1 noite Yumoto Fujiya - Hakone Hotel  

Sengokuhara Prince /1ª
Tóquio. 3 noites Toshi - Center - Monterey Akasaka /1ª

Hotéis previstos ou de categoria similar. Consultar outras 
categorias de hotéis superiores em www.catai.pt 

A classificação dos hotéis é a estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo. CATAI | 41

3.815€

11 DIAS DESDE
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

PREÇO ESTREL
A 

 •
 P

RE
ÇO ESTRELA  • PREÇO ESTRELA  •

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.pt/viajes/japao-feudal.html/13095/travelpricer


Dia 1 Portugal/Tóquio
Partida em voo para Tóquio. Noite a bordo. 

Dia 2 Tóquio
Chegada a Tóquio, capital do japão. Alojamento. 

Dia 3 Tóquio
Pequeno-almoço. Visitamos o Santuário Meiji, até ao distrito 
de Asakusa para visitar o Templo de Asakusa Kannon. 
Passamos pela zona comercial de Nakamise, conhecida pelos 
becos da era Edo. Terminamos na Praça do Palácio Imperial 
e no distrito de Ginza. Regresso ao hotel por conta própria.

Dia 4 Tóquio/Hakone/Tóquio 
Pequeno-almoço. Partida para Hakone para um passeio pelo 
belo Lago Ashi e visitamos o Vale Owakudani. Almoço. Visita 
do Museu ao Ar Livre de Hakone, situado nas montanhas de 
Hakone, onde um total de 120 obras-primas da escultura 
modernista e contemporânea estão expostas ao ar livre. 

Dia 5 Tóquio/Quioto/Nara/Quioto 
Pequeno-almoço. Partida de comboio-bala para Quioto, o 
coração cultural e espiritual do Japão. Partida para Nara, 
onde a atmosfera da antiga cultura japonesa pode ser 

sentida. Visita ao Templo Todaiji e ao parque dos Veados.  
Visita ao Santuário de Fushimi Inari com os seus milhares 
Toriis. Transfere para o hotel em Quioto. 

Dia 6 Quioto 
Meia pensão. Visita de dia inteiro à cidade: templo Tenryu, a 
bela floresta de bambu em Arashiyama. Almoço. Visitamos 
o templo de Kinkakuji mais conhecido como o "Pavilhão de 
Ouro" e o templo de Sanjusangendo. Terminamos com um 
passeio pelo antigo distrito de Gion. Transfere para o hotel. 

Dia 7 Quioto
Pequeno-almoço. Dia livre. Visita opcional de dia completo a 
Hiroshima e à ilha de Miyajima.

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 COM GUIA EM CASTELHANO · OPÇÃO EXTENSÃO À PRAIA

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble42 | CATAI

Os nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-almoço. 2 almoços 
(bebidas não incluídas). Transferes e visitas em circuito 
regular com guias locais em castelhano. Visitas em 
transporte público. Transfere de chegada em autocarro/
comboio normal com assistência em castelhano (apenas 
no aeroporto) e transfere de partida em autocarro/comboio 
normal sem assistência. Seguro de viagem.
Phuket. Alojamento e pequeno-almoço. Transferes 
partilhadas com assistência em inglês. 
Bali. Alojamento e pequeno-almoço.1 almoço (bebidas não 
incluídas). Transferes e visita de dia completo com guia em 
castelhano, exclusivo para clientes Catai.
Maldivas. Alojamento e pequeno-almoço. Transferes por 
lancha rápida partilhada, com assistência em inglês. 

Interessa saber
Preço desde baseado baseado na Emirates, classe T, para 
viajar entre 5 a 26 de junho. Taxas aéreas incluídas. EK: 425 €. 
No Japão, os quartos são de 2 camas, não podemos garantir 
um quarto com cama de casal. 
Os transferes regulares não são possíveis para voos que 
chegam entre as 22:00 e as 07:00 e que partem entre as 
00:30 e as 08:30. Favor consultar 

Algumas visitas podem ser alteradas devido a condições 
meteorológicas, tráfego intenso ou força maior. Se for este 
o caso, o cliente é informado localmente sobre as novas 
visitas (não haverá reembolso se houver alterações por estes 
motivos). Só é permitida 1 peça de bagagem no máximo 23kg 
por pessoa (cada peça de bagagem adicional será cobrada 
à chegada). A bagagem será transferida separadamente 
de Tóquio para o hotel em Quioto e poderá chegar no dia 
seguinte e, neste caso, a bagagem de mão é necessária para 
a primeira noite em Quioto).
Los Hotéis de playa de categoría 4★ son sencillos.

Partidas
Novembro: 7, 14, 21, 28. Dezembro:5, 19.
Ano 2023. Janeiro: 9. Fevereiro: 6. Maço: 6, 13, 20, 27.
Abril: 3, 10, 17, 24. Maio: 8, 15, 22, 29. Junho: 5, 12, 19, 26.
Julho: 3, 10, 17, 24, 31. Agosto: 14, 21, 28. Setembro: 4, 11, 
18, 25. Outubro: 2, 9, 16, 23, 30.
Notas de partida:
Emirates: Lisboa.

Hotéis
Tóquio.3 noites New Otani (Garden Tower)/1ª Sup.
Quioto. 3 noites Kyoto Tokyu/1ª Sup
Ext. Bali. 4 noites Meliá Bali (Quarto Garden 

View)/5★

Ext. Phuket. 
4 noites

Pullman Phuket Panwa Beach 
Resort (hab. Deluxe)/5★

Ext. Maldivas. 
4 noites

Velassaru Maldives (Deluxe 
Bungalow)/5★

Hotéis previstos ou de categoria similar. Dispomos de uma 
vasta selecção de hotéis 4★ e 5★ em Bangkok e nas praias 
da Tailândia, Bali ou Maldivas. Consultar em www.catai.pt. 

A classificação dos hotéis é a estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo.42 | CATAI

2.995€

8 DIAS DESDE
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Extensão Praia da Tailândia Bali ou 
Maldivas
Dia 8 Osaka/Praia Pequeno-almoço. 
Partida em voo para a praia. Transfere para o hotel.

PREÇO ESTREL
A 

 •
 P

RE
ÇO ESTRELA  • PREÇO ESTRELA  •

  DETALHES ESPECIAIS PARA NOIVOS
Todos os hotéis de praia (min. 4 noites) oferecem: 
flores, frutas, upgrade para quarto superior (sujeito a 
disponibilidade), espumante, jantar romântico, bolo de 
noivos, cama de casal, .... Dependendo do hotel escolhido, 
poderemos informar mais detalhadamente. É obrigatório 
apresentar uma certidão de casamento à chegada.

Dias 9 e 11 Praia 
Pequeno-almoço. Dias livres.

Dia 12 Praia/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo de regresso a Portugal, 
pela rota escolhida. Noite a bordo. 

Dia 13 Portugal
Chegada.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.pt/viajes/lua-de-mel-no-japao.html/11607/travelpricer


DIA 1 Portugal/Osaka
Partida em voo para Osaka. Noite a bordo.

Dia 2 Osaka 
Chegada a Osaka, resto do dia livre. Alojamento.

Dia 3 Osaka/Nara/Quioto
Meia pensão. Visita ao Castelo de Osaka e continuamos até 
Nara. Visita ao Templo Todaiji, conhecido pela sua grande 
estátua de Buda e pelo Parque dos Veados Sagrados. 
Almoço. A caminho de Quioto visitaremos o santuário 
xintoísta de Fushimi Inari com os seus milhares de Toriis 
(portões xintoístas vermelhos) é considerado um dos mais 
belos santuários do Japão.

Dia 4 de Quioto
Meia pensão. Visita da antiga capital, Castelo Nijo, o Tempo 
Kinkakuji (Pavilhão Dourado) e o santuário xintoísta Heian. 
Almoço. Regresso ao hotel por conta própria. 

Dia 5 Quioto/Hakone
Pensão completa. Partida de comboio bala para Odawara. 
Chegada e visita do Parque Nacional de Hakone. Passeio 

de barco e de teleférico no Lago Ashi. Almoço. Após a visita, 
transfere e jantar no hotel. 

Dia 6 Hakone/Tóquio
Meia pensão. Partida por estrada para Tóquio. Começaremos 
a visita no santuário xintoísta Meiji, um dos santuários mais 
sagrados do Japão; visitaremos o templo budista de Asakusa 
Kannon, com a sua arcada de compras Nakamise, e a Torre 
de Tóquio para uma vista panorâmica da cidade. Almoço e 
regresso ao hotel durante a tarde.

Dias 7 e 8 de Tóquio
Pequeno-almoço. Dias livres para desfrutar da cidade.

Dia 9 Tóquio/Papeete/Bora Bora
Pequeno-almoço. Partida em voo para Papeete. Chegada e 
voo de ligação a Bora Bora, a ilha com a mais bela lagoa do 
mundo, localizada a 270 km do Taiti. Bora Bora é uma joia 
pousada no Pacífico azul, a ilha romântica por excelência. 

Dias 10 a 12 Bora Bora
Pequeno-almoço. Dias livres para desfrutar desta ilha 
maravilhosa.

Dia 13 Bora Bora/Papeete
Pequeno-almoço. Partida em voo para Papeete, capital da 
Polinésia Francesa, na ilha montanhosa do Taiti. Sugerimos 
uma visita à Praça Vaiete onde encontraremos roulottes, 
restaurantes de todos os tipos de comida. 

Dia 14 Papeete
Alojamento. Dia livre.

Dia 15 Papeete/Portugal
Pequeno-almoço. Partida no voo de regresso a Portugal. 
Noite a bordo.

Dia 16 Em voo

Dia 17 Portugal
Chegada.

IMAGENS DO JAPÃO E DA POLINÉSIA
JAPÃO · POLINÉSIA OSAKA · NARA · QUIOTO · HAKONE · TÓQUIO · BORA BORA · PAPEETE 
CIRCUITO REGULAR COM GUIAS LOCAIS EM CASTELHANO NO JAPÃO

Os nossos serviços
Voo regular de avião, classe económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-almoço. Seguro de viagem.
Japão. 4 almoços em restaurantes locais e 1 jantar no hotel 
ou Ryokan (bebidas não incluídas). Transferes e visitas em 
minibus ou transportes públicos em serviço regular com guias/
assistências locais em espanhol, exceto na viagem de comboio 
de Quioto para Hakone.
Polinésia. Assistência em espanhol à chegada a Papeete. 
Transferências regulares em inglês. Voos internos. 

Interessa saber
Preço desde baseado en em Emirados e Air Tahiti, classe K/H, 
para viagens 16 de maio, em hotéis indicados.
Taxas aéreas incluídas. EK: 970 €.
Devido a operações de voo, em algumas datas terá de 
acrescentar uma noite na Polinésia e/ou remover uma noite 
no Japão.
A bagagem será transportada de Quioto para Tóquio, 
deve levar bagagem de mão para a noite em Hakone. 
Só é permitida 1 peça de bagagem por pessoa (23 kg). 
Cada peça de bagagem adicional será cobrada no destino 
(aproximadamente 3000 ienes). Os quartos duplos (com 
cama de casal) não são garantidos.

As excursões podem ser alteradas devido a condições 
meteorológicas ou de força maior. Neste caso, as novas 
visitas serão comunicadas no destino (não será efetuado 
qualquer reembolso em caso de alterações devido a estas 
razões). As excursões opcionais devem ser compradas com 
o assistente à chegada (5000 ienes por pessoa). Favor 
consultar o suplemento para voos que chegam entre as 
22.00h e as 06.30h e partem entre as 01.00h e as 09.30h.
A taxa de alojamento na Polinésia, 200 CFP (2 € aprox.) 
por pessoa por noite, deve ser paga pelos passageiros 
diretamente no hotel.
Htl. Tahiti Pearl Beach: taxa de hotel de 16,5 euros por 
quarto/noite a ser paga à chegada. 

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

Hotéis
Osaka. 1 noite Monterey Le Frere Osaka/1ª
Quioto. 2 noites Vischio Kyoto/1ª
Hakone. 1 noite Hakone Sengokuhara Prince/

Yumoto Fujiya/1ª
Tóquio. 2 noites Villa Fontaine Grand Tokyo/1ª
Bora Bora. 4 noites Le Bora Bora by Pearl Resort 

(Garden villa w/pool)/4★ Sup.

Papeete. 1 noite Le Tahiti by Pearl Resorts (Ocean 
view dlx Room)/4★

Hotéis previstos ou de categoria similar. Temos uma ampla 
selecção de 4★ e 5★ hotéis nas várias ilhas da Polinésia. 
Consultar no TravelPricer em www.catai.pt

A classificação dos hotéis é a estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo. CATAI | 43

7.070€

16 DIAS DESDE
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

PREÇO ESTREL
A 

 •
 P

RE
ÇO ESTRELA  • PREÇO ESTRELA  •

  DETALHES ESPECIAIS PARA NOIVOS
Hotel Le Bora Bora by Pearl Resort: uma garrafa de 
champanhe (37,5cl).
Hotel Le Tahiti by Pearl Resort: um presente surpresa.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.pt/viajes/imagens-do-japao-e-polinesia.html


ESTADOS UNIDOS, PORTO RICO E CANADÁ

NOIVOS NA AMÉRICA DO NORTE

DOCUMENTAÇÃO E VISTOS

Informação válida para cidadãos portugueses. Passaporte válido por pelo menos 6 
meses a partir da data de regresso.
ESTADOS UNIDOS. Visto necessário: Não. Os clientes devem obter o ESTA (Electronic 
System for Travel Authorisation), que deve ser processado diretamente pelo cliente 
online. Deve ser obtido pelo menos 72 horas antes da chegada ao destino: aplicação 
VISA Waiver no sítio web https://esta.cbp.dhs.gov/esta. Custa 21 USD e é válido por 2 
anos ou a data de validade do passaporte (o que ocorrer primeiro).
Ao preenchê-lo, aconselhamo-lo a ter especial cuidado em introduzir correctamente os 
números e/ou letras do seu passaporte.
Informamos que os passageiros que tenham visitado o Iraque, Coreia do Norte, Síria, 
Irão, Sudão, Líbia, Somália ou Iémen depois de 1 de Março de 2011 não poderão 
candidatar-se ao ESTA ou serão recusados no momento da candidatura. O mesmo se 
aplica a todos os passageiros que tenham visitado Cuba depois de 12 de Janeiro de 
2021. Em todos estes casos deve ser feito um pedido especial de visto para entrada no 
país. Para mais informações, consultar a embaixada dos Estados Unidos em Portugal. 

CANADÁ: É necessário um visto: Não, só o ETA se entrar por via aérea, e é obtido online: 
http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp o custo é de 7 CAD (dólares canadianos) e 
é válido por 5 anos ou a data de validade do passaporte (o que ocorrer primeiro). Ao 
preenchê-lo, aconselhamo-lo a ter especial cuidado em introduzir correctamente os 
números e/ou letras do seu passaporte.

INTERESSA SABER

VACINAÇÃO. Não existem vacinas obrigatórias para viajantes da União Europeia, exceto 
para o que cada país decidir em relação ao protocolo COVID.
NOTAS. Devido aos elevados custos médicos, recomendamos Protecção + seguro.
PAGAMENTOS NO DESTINO. Cada vez mais, os hotéis estão a cobrar uma taxa directa, 
relativa ao quarto e à noite. Pode ter diferentes denominações: taxa de resort, taxa 
de instalação, etc. Este montante varia de hotel para hotel e pode incluir diferentes 
elementos: WIFI, água, acesso ao ginásio, espreguiçadeiras na praia, etc.
Vistos e gratificações não estão incluídos.
 



Dia 1 Portugal/Nova Iorque
Partida em voo para Nova Iorque. Chegada, transfere e 
alojamento. 

Dia 2 Nova Iorque
Visita panorâmica ao bairro mais famoso de Nova Iorque, 
Manhattan. Visita aos principais lugares de interesse: 
Central Park, Lincoln Center, Harlem, a famosa 5ª Avenida, 
Rockefeller Center, a área universitária de Greenwich Village, 
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 Liberdade ou "Lady Liberty", como é 
conhecida pelos nova-iorquinos. O Resto do dia livre. 

Dias 3 e 4 Nova Iorque
Alojamento. Dias livres para desfrutar da sua estadia na 
"Grande Maçã". Não será fácil decidir onde passar o seu 
tempo nesta cidade, que está agitada com atividade desde 
o amanhecer até altas horas da noite. Há sempre algo a fazer 
ou algum lugar para ir. Museus, compras, espetáculos da 
Broadway, restaurantes e lojas, dos mais elegantes aos mais 
sofisticados, são apenas algumas das ideias em oferta. 

Dia 5 Nova Iorque/Miami
Tempo livre até à hora de partida do voo para Miami. 
Chegada e alojamento. 

Dia 6 Miami Beach
Pequeno-almoço. Visita panorâmica a esta cidade, ponto de 
encontro entre a Europa e a América Latina. Visitaremos as 
principais áreas de interesse, incluindo o glamoroso Coconut 
Grove; Little Havana, com as suas lojas e atmosfera latina; o 
centro da cidade com o seu espectacular distrito financeiro; 
Miami Beach, com o seu distrito Art Deco; em South Beach 
e a sua rua principal, Lincoln Road, com as suas numerosas 
lojas e restaurantes. Finalmente, iremos percorrer a Ocean 
Drive até à Avenida Washington. Resto do dia livre.

Dia 7 Miami Beach
Pequeno-almoço. Dia livre para continuar a desfrutar do 
que esta cidade oferece aos seus visitantes: uma praia 
espectacular, um paraíso para compras, uma gastronomia 
com inúmeras possibilidades e uma vida nocturna ao nível 
das melhores cidades do mundo. Em suma, uma cidade para 
ser desfrutada com intensidade. 

Dia 8 Miami Beach/Nassau
Pequeno-almoço. Tempo livre até à hora de partida do voo 
para Nassau. Chegada e alojamento. 

Dias 9 a 11 Nassau
Alojamento. Dias livres. Relaxe nas imensas praias de areia 
branca e mar turquesa, desfrute do clima tropical, pratique 
todo o tipo de desportos aquáticos como o snorkelling ou 
visite a capital, Nassau, que preserva o seu encanto colonial 
e património arquitectónico. 

Dia 12 Nassau/Portugal
Tempo livre até à hora de partida do 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 

Os nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista (reservas em classes 
especiais). Alojamento nos hotéis e refeições indicados. 
Transferes e visitas panorâmicas indicadas em serviço regular 
com motorista/guia em castelhano. Bahamas: Transferes em 
serviço regular com assistência em inglês. Seguro de viagem.

Interessa saber
Preço desde baseado em voos puros da American Airlines, 
classe O, para viajar entre 1 de novembro e 15 de dezembro e 
entre 15 de janeiro a 15 de maio.
Taxas aéreas incluídas. AA: 480 €.
As taxas do resort (taxas obrigatórias a pagar diretamente no 
destino) são as seguintes: Hotel Dylan: 39 USD quarto/noite. 
Hotel Riu Plaza Miami Beach: 28 USD quarto/noite.
Bagagem não incluída no voo entre Miami/Bahamas.

Partidas
Diárias (1 nov-1 out).
Notas de partida:
American Airlines: Lisboa.

Hotéis
Nova Iorque. 4 noites Dylan (Hab. Luxury King Guest 

Room)/1ª SA
Miami. 3 noites. Riu Plaza Miami Beach (Hab. 

Deluxe Ocean View King)/1ª APA
Nassau. 4 noites. The Coral at Atlantis (Hab. Deluxe 

King Terrace View)/1ª SA

Hotéis previstos ou de categoria similar. Preços dinâmicos. 
Consulte as noites extra como a nossa vasta selecção de 
hotéis na ferramenta de cotação on-line, Travelpricer em 
www.catai.pt.
Legenda: APA: Alojamento e pequeno-almoço. SA: apenas 
alojamento.

A classificação dos hotéis é a estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo. CATAI | 45

3.695€

13 DIAS DESDE
DESCONTO, 
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C

AT
AI

  •
  V

EN
DA

 A
NT

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

5%
DESCONTO 

  DETALHES ESPECIAIS PARA NOIVOS
Os diferentes hotéis podem oferecer pequenas atenções 
como: upgrade de quarto, cama king size, chocolates ou 
garrafa de vinho ou espumante. Cada hotel é diferente, e não 
se pode assegurar que algum destes detalhes seja oferecido.

COTIZA
TU VIAJE

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


Dia 1 Portugal/Nova Iorque
Partida em voo para Nova Iorque. Chegada e transfere para 
o alojamento.

Dia 2 Nova Iorque
Alojamento. Visita panorâmica ao bairro mais famoso de 
Nova Iorque, Manhattan. Visitaremos as principais áreas de 
interesse: Central Park, Lincoln Center, Harlem, a famosa 
5ª Avenida, Rockefeller Center, a área universitária de 
Greenwich Village, 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 Liberdade ou "Lady 
Liberty", como é conhecida pelos nova-iorquinos.

Dias 3 e 4 Nova Iorque
Alojamento. Dias livres à sua disposição para desfrutar 
da sua estadia na "Big Apple". Não será fácil decidir onde 
passar o seu tempo nesta cidade, cheia de atividade desde 
o amanhecer até altas horas da noite. Há sempre algo a fazer 
ou algum lugar para ir. Museus, compras, espetáculos da 
Broadway, restaurantes e lojas, dos mais elegantes aos mais 
sofisticados, são apenas algumas das ideias em oferta.

Dia 5 Nova Iorque/Las Vegas
Alojamento. Tempo livre até à hora do transfere para o 
aeroporto. Registo e embarque no voo para Las Vegas. 
Chegada. Transfere para o alojamento.

Dia 6 Las Vegas
Alojamento. Dia livre à sua disposição para desfrutar dos 
serviços do hotel, visitar os casinos, fazer uma excursão 
opcional ao Grand Canyon ou simplesmente relaxar. 
Recomendamos a participação num dos muitos espectáculos 
que se realizam na cidade, desde vários espectáculos do 
Cirque du Soleil a concertos e musicais.

Dia 7 Las Vegas/Baja California Sul (Los Cabos)
Tempo livre até à hora do transfere para o aeroporto. Registo 
e embarque no voo para San José del Cabo. Chegada. 
Transfere e alojamento em Los Cabos.

Dias 8 a 10 Los Cabos (Baja California Sul)
Tudo incluído. Dias livres. San José del Cabo caracteriza-
se por ruas entrelaçadas e por uma bela vegetação de 
palmeiras, com a agradável tranquilidade de uma aldeia 

mexicana. A cidade tem muitos e variados restaurantes, 
jardins encantadores, pequenas lojas e boutiques, bem 
como um belo estuário natural. O Cabo San Lucas é um 
destino para pescadores, mergulhadores e para aqueles 
que querem desfrutar do conforto de um resort. Perto está 
"Los Arcos", emblemático da zona, e uma das mais belas 
formações costeiras naturais do mundo.

Dia 11 Baja California Sul (Los Cabos)/Portugal
Pequeno-almoço. Tempo livre até à hora do transfere para 
o aeroporto. Registo e embarque no voo de regresso a 
Portugal. Noite a bordo.

Dia 12 Portugal
Chegada.

NOVA IORQUE, LAS VEGAS E BAJA CALIFORNIA SUL
ESTADOS UNIDOS · MÉXICO NOVA IORQUE · LAS VEGAS · LOS CABOS
VISITA A NOVA IORQUE 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble46 | CATAI

Os nossos serviços
Voo regular de avião, classe turista (reservas em classes 
especiais). Alojamento nos hotéis indicados. Transferes 
e visitas panorâmicas indicadas em serviço regular com 
motorista/guia em castelhano. Seguro de viagem.
Baja California: Tudo Incluído.

Interessa saber
Preço desde baseado nos voos da American Airlines, classe 
O, para partidas entre 1 de novembro e 14 de dezembro e de 
11 de abril a 15 de junho. 
Taxas aéreas incluídas: AA: 485 €.
Não inclui noites de ligação, se necessário. As taxas do 
resort (taxas obrigatórias a pagar diretamente no destino) 
são as seguintes: Hotel Dylan: 39 USD quarto/noite. Hotel 
The Sahara: 34 USD quarto/noite. Todos os preços estão 
sujeitos a confirmação, uma vez que são tarifas dinâmicas. 
A bagagem não está incluída no trajeto entre Las Vegas/San 
Jose del Cabo.

Partidas
Diárias (1 nov-31 out).
Notas de partida:
American Airlines: Lisboa/Porto.

Hotéis
Nova Iorque. 
4 noites

Dylan (Hab. Luxury King Guest 
Room)/ Turista Sup. SA

Las Vegas. 2 noites The Sahara (Hab. Blanca King)/1ª SA

Baja California Sul. 
4 noites

Barceló Grand Faro Los Cabos (Hab. 
Superior)/1ª TI

Hotéis previstos ou de categoria similar. Preços dinâmicos. 
Consulte o valor das noites extra como a nossa vasta 
selecção de hotéis na ferramenta de orçamentação on-line, 
Travelpricer em www.catai.pt.
Legenda: SA: apenas alojamento. TI: tudo incluído.

A classificação dos hotéis é a estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo.46 | CATAI

2.940€

12 DIAS DESDE
DESCONTO, 
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

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

5%
DESCONTO 

  DETALHES ESPECIAIS PARA NOIVOS
Os diferentes hotéis podem oferecer pequenas atenções 
como: upgrade de quarto, cama king size, chocolates ou 
garrafa de vinho ou espumante. Cada hotel é diferente, e não 
se pode assegurar que algum destes detalhes seja oferecido.

COTIZA
TU VIAJE

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


Dia 1 Portugal/Las Vegas
Partida em voo para Las Vegas pela rota escolhida. Chegada, 
transfere e alojamento. Considerada a cidade mais famosa 
no meio do deserto do Nevada. A sua rua principal, conhecida 
como "The Strip", é onde se encontra a maior parte dos 
hotéis. Alojamento.

Dia 2 Las Vegas
Alojamento. Dia livre.

Dia 3 Las Vegas/Los Angeles
Alojamento. Partida em voo para Los Angeles. Transfere para 
o hotel. Resto do dia livre. Alojamento.

Dia 4 Los Angeles
Alojamento. Visita turística à cidade, incluindo Hollywood e 
Beverly Hills. Também, a sua Chinatown, Sunset Boulevard, 
onde se podem encontrar os nomes das estrelas do 
espectáculo nos passeios, ou o Teatro Chinês de Mann, onde 
celebridades deixaram as suas mãos e pegadas.

Dia 5 Los Angeles
Alojamento. Dia livre.

Dia 6 Los Angeles/São Francisco
Alojamento. Na hora indicada, transfere para o aeroporto 
para o seu voo para São Francisco. Transfere para o hotel e 
resto do dia livre. 

Dia 7 São Francisco
Alojamento. Visita panorâmica da cidade: Twin Peaks, 
Catedral de St. Mary, Centro Cívico, a sua famosa Chinatown 
ou a espectacular vista da Ponte Golden Gate. Sem esquecer 
a Praça de Álamo, a Flórida e a sinuosa Rua Lombard ou 
Fisherman 's Wharf, com 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 no voo de regresso a Portugal, pela rota escolhida. 
Noite a bordo.

Dia 10 Portugal
Chegada.

ROMANCE NA CALIFÓRNIA E LAS VEGAS
ESTADOS UNIDOS LAS VEGAS · LOS ÁNGELES · SÃO FRANCISCO 
VISITA A LOS ANGELES E SÃO FRANCISCO · EXTENSÃO À RIVIERA MAYA 

Os nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista (reservas em classes 
especiais). Alojamento. Transferes e visitas turísticas em 
serviço regular com guia de língua inglesa. Seguro de 
viagem.
Riviera Maya. 4 noites, tudo incluído. Transferes em serviço 
regular.

Interessa saber
Preço desde baseado em voos American, Iberia e British 
Airways para partidas entre 9 de novembro e 15 de 
dezembro, e entre 8 de janeiro e 15 de maio. 
Taxas aéreas incluídas. AA/IB/BA: 375 €.
Não inclui noites de ligação, se necessário.
Não inclui refeições, excepto na Riviera Maya.

As taxas do resort (taxas obrigatórias a pagar diretamente 
no destino) são as seguintes: Hotel Bellagio: 44 USD quarto/
noite. Hotel San Francisco Marriott Fisherman's Wharf:: 
23USD quarto/noite.
Extensão Riviera Maya: Taxas ambientais no hotel Riviera 
Maya: 20 pesos mexicanos (1,5 € aprox.) quarto/noite a ser 
pago diretamente no hotel.
Tudo incluído: Inclui pequeno-almoço, almoço, jantar e 
bebidas locais.
O voo São Francisco/Cancun não inclui bagagem.

Partidas
Diárias (1 nov- 31 out).
Notas de partida:
American Airlines/Iberia/British Airways: Lisboa/Porto.

Hotéis
Las Vegas. 2 noites Bellagio (Hab. Doble Resort 

Queen Bed)/Lujo SA

Los Ángeles. 3 noites Hilton Checkers Los Angeles (Hab. 
estándar)/1ª SA

São Francisco. 
3 noites

San Francisco Marriott Fisherman's 
Wharf  (Quarto estándar)/1ª. SA

Extensão Riviera 
Maya. 4 noites

Platinum Yucatán Princess (Junior 
Suite Deluxe)/ 1ª TI

Hotéis previstos ou de categoria similar. Preços dinâmicos. 
Consulte as noites extra como a nossa vasta selecção de 
hotéis na ferramenta de cotação on-line, Travelpricer em 
www.catai.pt.
Legenda: SA: apenas alojamento.

A classificação dos hotéis é a estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo. CATAI | 47

2.810€

10 DIAS DESDE
DESCONTO, 
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Extensão Riviera Maya 
Dia 9 São Francisco/Cancun
Partida em voo para Cancun. Transfere para o hotel na Riviera 
Maya e resto do dia livre.

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

Dia 13 Riviera Maya/Portugal
Partida em voo de regresso a Portugal. Noite a bordo.

Dia 14 Portugal
Chegada.

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C
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  •
  V

EN
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NT

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

5%
DESCONTO 

  DETALHES ESPECIAIS PARA NOIVOS
Os diferentes hotéis podem oferecer pequenas atenções 
como: upgrade de quarto, cama king size, chocolates ou 
garrafa de vinho ou espumante. Cada hotel é diferente, e não 
se pode assegurar que algum destes detalhes seja oferecido.

COTIZA
TU VIAJE

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


Dia 1 Portugal/Honolulu
Partida em voo para Honolulu. Chegada e alojamento. 

Dia 2 Honolulu (Oahu)
Alojamento. Visita turística de meio dia a Honolulu e Waikiki, 
que nos oferecerá um primeiro contacto com esta cultura 
polinésia. 

Dia 3 Honolulu (Oahu)
Alojamento. Dia livre. Esta cidade vibrante e moderna é o 
centro de atração da ilha, onde encontrará lojas, restaurantes, 
grandes hotéis e uma grande vida nocturna, tudo isto tendo 
como pano de fundo a famosa praia de Waikiki. 

Dia 4 Honolulu/Kona (Hawaii)
Alojamento. Partida para Kona, o principal aeroporto da ilha 
do Hawaii. "Diversidade" é a palavra que melhor define "a 
Grande Ilha" (Hawaii). Não só oferece atrações de praia e 
grandes ondas aos surfistas, como contém o vulcão mais ativo 
do mundo, facilmente acessível de carro; desfruta de uma 
grande variedade de possibilidades de férias activas e praias 
de areia branca e preta. Dos 13 ecossistemas que existem na 
terra, todos eles, excepto dois, podem ser encontrados nesta 

ilha: o Árctico e o Sara. Quase todas as áreas da ilha, desde os 
campos de lava de Puna até aos exuberantes vales costeiros 
de Kahala, têm estatuto protegido, não só para preservar o 
ecossistema, mas também para manter a história e a cultura 
do arquipélago. 

Dias 5 e 6 Kona (Hawaii)
Alojamento. Dias livres. 

Dia 7 Kona (Hawaii)/Maui
Alojamento. Partida em voo para Maui. Uma ilha mágica 
considerada uma das melhores do mundo pelos viajantes. 
Oferece praias douradas, paisagens únicas, brisas tropicais e 
resorts de primeira classe. A diversidade de Maui surpreende 
e surpreende com as suas espectaculares quedas de água, 
aldeias remotas como Hana, o distrito histórico de Lahaina, 
a majestade do vulcão Haleakala ou a vida selvagem na 
Reserva Marinha de Molokini. Todas rodeadas por mais de 
60 km de praias que se fundem no Pacífico e onde, todos os 
invernos, milhares de baleias-jubarte vêm reproduzir-se. 

Dia 8 Maui
Alojamento. Visite o Vale do Iao e Lahaina. O Vale do Iao é um 

lugar de natureza exuberante e o local histórico das antigas 
batalhas dos guerreiros havaianos. Lahaina é um lugar 
sagrado para a cultura local. Hoje Lahaina é um dos centros 
comerciais mais importantes em todo o Hawaii. 

Dia 9 Maui
Alojamento. Dia livre. 

Dia 10 Maui/Portugal
Partida em voo de regresso a Portugal. Noite a bordo. 

Dia 11 Em voo

Dia 12 Portugal
Chegada.

ROMANCE NO HAWAII
ESTADOS UNIDOS OAHU · ILHA GRANDE · MAUI 
VISITE OAHU E O VALE DO IAO

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble48 | CATAI

Os nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista (reservas em classes 
especiais). Alojamento. Transferes em serviço de shuttle, 
com assistência em inglês. Visitas indicadas em serviço 
privado com assistência em castelhano. Seguro de viagem.

Interessa saber
Preço desde baseado na United Airlines, Lufthansa, Air 
Canada, Swiss and Brussels, classe K, para viajar entre 8 de 
novembro e 15 de dezembro e entre 15 de janeiro e 15 de 
maio, em quarto duplo.
Taxas aéreas incluídas. UA/LH/AC/LX/SN: 395 €
Taxas de Resort (as taxas obrigatórias a pagar directamente 
no destino são as seguintes: Hotel Hilton Waikiki: 32 USD 
quarto/noite. Hotel Hilton Waikoloa: 40 USD quarto/noite. 
Honua Kai Resort Hotel: 37 USD quarto/noite.

Partidas
Diárias (1 nov-31 out).
Notas de partida:
United Airlines/Lufthansa/Air Canada/Swiss/Brussels: 
Lisboa/Porto.

Hotéis
Honolulu. 3 noites Hilton Waikiki Beach (Hab. Doble 

City View)/1ª SA

Hawaii. 3 noites Hilton Waikoloa Village (Hab. Doble 
Resort View) /1ª SA

Maui. 3 noites Honua Kai Resort (Hab. Suite 
Mountain View) /Turista Sup. SA

Hotéis previstos ou de categoria similar. Preços dinâmicos. 
Consulte as noites extra como a nossa vasta selecção de 
hotéis na ferramenta de cotação on-line, Travelpricer em 
www.catai.pt.
Legenda: SA: apenas alojamento.

A classificação dos hotéis é a estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo.48 | CATAI

4.735€

12 DIAS DESDE
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

PREÇO ESTREL
A 

 •
 P

RE
ÇO ESTRELA  • PREÇO ESTRELA  •

  DETALHES ESPECIAIS PARA NOIVOS
Os diferentes hotéis podem oferecer pequenas atenções 
como: upgrade de quarto, cama king size, chocolates ou 
garrafa de vinho ou espumante. Cada hotel é diferente, e não 
se pode assegurar que algum destes detalhes seja oferecido.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.pt/viajes/romance-no-havai.html/20082/travelpricer


Dia 1 Portugal/Las Vegas
Partida em voo para Las Vegas. Chegada, transfere e 
alojamento. Considerada a cidade mais famosa no meio 
do deserto do Nevada. A sua rua principal, "The Strip" é 
onde se concentra a maioria dos hotéis, quase todos eles 
espectaculares.

Dia 2 Las Vegas
Alojamento. Dia livre. Visita noturna da cidade.  

Dia 3 Las Vegas
Alojamento. Dia livre. 

Dia 4 Las Vegas/São Francisco
Alojamento. Na hora indicada, transfere para o aeroporto 
para embarque no voo para São Francisco. Transfere para o 
hotel e resto do dia em lazer. O seu clima, a sua actividade 
cultural e a sua excelente localização fazem de São Francisco 
uma memória inesquecível.

Dia 5 São Francisco
Alojamento. Visita da cidade durante a qual poderemos 
desfrutar de alguns dos pontos turísticos que tornaram 

famosa a "Cidade junto à Baía", entre os quais destacamos: 
Twin Peaks, a Catedral de St. Mary, o Centro Cívico, a sua 
famosa Chinatown ou a espectacular vista da Ponte Golden 
Gate. Sem esquecer a Alamo Square, Florida e a sinuosa 
Lombard Street ou o movimentado Fisherman 's Wharf, com 
os seus centros comerciais, bares, restaurantes e os seus 
inquilinos mais famosos: a colónia permanente de leões 
marinhos.

Dia 6 São Francisco
Alojamento. Dia livre.

Dia 7 São Francisco/Maui
Transfere para o aeroporto para embarque no voo para Maui. 
À chegada, transfere para o hotel.

Dia 8 Maui
Alojamento. Visita do Vale do Iao e Lahaina. O Vale do Iao 
é um lugar de natureza exuberante e o local histórico das 
antigas batalhas dos guerreiros havaianos. Lahaina é um 
lugar sagrado para a cultura local. Hoje Lahaina é um dos 
centros comerciais mais importantes em todo o Havai.

Dias 9 e 10 Maui
Alojamento. Dias livres. Maui, uma ilha mágica considerada 
uma das melhores do mundo para viajantes, oferece praias 
de águas douradas, paisagens únicas, brisas tropicais e 
resorts de primeira classe.

Dia 11 Maui/Portugal
Transfere para o aeroporto de Maui para embarque no voo de 
regresso. Noite a bordo.

Dia 12 Em voo

Dia 13 Portugal
Chegada.

LUA DE MEL EM LAS VEGAS, SÃO FRANCISCO E MAUI 
ESTADOS UNIDOS LAS VEGAS · SÃO FRANCISCO · MAUI 
VISITA EM LAS VEGAS E SÃO FRANCISCO · VISITA AO VALE DO IAO · NOVIDADE

Os nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista (reservas em classes 
especiais). Alojamento. Transferes e visitas panorâmicas 
indicadas em serviço regular com motorista/guia em 
castelhano. Seguro de viagem.
Maui: Transferes em serviço shuttle com assistência em 
inglês e visita turística em serviço privado em castelhano. 

Interessa saber
Preço desde baseado na United Airlines, Lufthansa, Air 
Canada, Swiss e Brussels, classe K, para viajar entre 8 de 
novembro e 15 de dezembro e entre 15 de janeiro e 15 de 
maio, em ocupação dupla.
Taxas aéreas incluídas. UA/LH/AC/LX/SN: 425 €.

Taxas de Resort (as taxas obrigatórias a pagar directamente 
no destino são as seguintes: Hotel Paris Las Vegas:42 USD 
quarto/noite. Hotel San Francisco Marriott Fisherman's 
Wharf: 23USD quarto/noite. Hotel Hyatt Regency: 34 USD 
quarto/noite.
Bagagem não incluída no trajeto São Francisco/Maui.

Partidas
Diárias (1 nov-31 out).
Notas de partida:
United Airlines/Lufthansa/Air Canada/Swiss/Brussels:  
Lisboa/Porto.

Hotéis
Las Vegas. 3 noites París Las Vegas (Quarto Duplo 

Doble King)/1ª SA

São Francisco. 
3 noites

San Francisco Marriott Fisherman's 
Wharf (Guest Room)/1ª SA

Maui. 4 noites Hyatt Regency (Quarto Duplo 
Mountain View)/1ª SA

Hotéis previstos ou de categoria similar. Preços dinâmicos. 
Consulte as noites extra como a nossa vasta selecção de 
hotéis na ferramenta de cotação on-line, Travelpricer em 
www.catai.pt. 
Legenda: SA: apenas alojamento.

A classificação dos hotéis é a estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo. CATAI | 49

4.595€

13 DIAS DESDE
DESCONTO, 
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
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  DETALHES ESPECIAIS PARA NOIVOS
Os diferentes hotéis podem oferecer pequenas atenções 
como: upgrade de quarto, cama king size, chocolates ou 
garrafa de vinho ou espumante. Cada hotel é diferente, e não 
se pode assegurar que algum destes detalhes seja oferecido.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.pt/viajes/Lua-mel-las-vegas-sao-francisco-maui.html/20344/travelpricer


Dia 1 Portugal/São Francisco
Partida em voo para São Francisco. Transfere para o hotel e 
resto do dia em lazer. Alojamento.

Dia 2 São Francisco
Alojamento. Dia livre. Recomendamos um passeio pela 
cidade. 

Dia 3 São Francisco/Monterey/Modesto (400 km)
Alojamento. Levantamento da viatura de aluguer. Dirija 
pela manhã até Monterey, famosa pela sua abundância e 
diversidade de vida marinha. Aqui poderá visitar o velho 
cais no cais de pesca da Cannery Row, uma antiga fábrica 
de conservas de sardinha e muitos edifícios históricos 
representando o seu passado espanhol. Conduza ao 
longo da famosa 17-Mile Drive; estrada pitoresca através 
da prestigiada comunidade fechada de Pebble Beach em 
Carmel (mansões, enseadas isoladas, praias imaculadas, 
e campos de golfe estimados). À tarde, continuação para 
Modesto.

Dia 4 Modesto/Yosemite/Bakersfield (478 km) 
Alojamento. Desfrute de uma viagem panorâmica em 
direção ao parque nacional mais famoso do país, Yosemite, 
que oferece vistas de cortar a respiração e uma variedade 
natural de plantas e animais. Pode alugar uma bicicleta para 

um curto passeio ou caminhar por um dos trilhos. Pela tarde, 
continue para Bakersfield.

Dia 5 Bakersfield/Death Valley/Las Vegas (550 km)
Alojamento. O Vale da Morte é um deserto de dunas de areia, 
montanhas e camadas multicoloridas de rocha. É também 
um dos lugares mais secos do mundo e o mais quente e seco 
dos Parques Nacionais dos EUA. Surpreendentemente, uma 
pluviosidade média anual de 5cm provou ser suficiente para 
manter as mais de 900 espécies de plantas e animais que 
prosperam neste ambiente agreste. Paragem em Father 
Crawley e Zabriskie Point para vistas sobre as espectaculares 
Montanhas Panamint e Sand Dunes e em Furnace Creek. 
Continue a viagem até Las Vegas.

Dia 6 Las Vegas
Alojamento. Dia livre. Recomendamos realizar uma das 
excursões aéreas, a mais famosa das quais é o sobrevoo 
sobre o Grand Canyon

Dia 7 Las Vegas/Los Angeles (439 km) 
Alojamento. Deixamos Las Vegas para continuar até Los 
Angeles, lar de famosas estrelas de cinema e do famoso 
marco, a placa de Hollywood. Esta grande metrópole tem 
muitos lugares com sabores e comunidades locais distintas. 
Sugerimos um passeio ao longo do Caminho da Fama e veja 

os nomes de celebridades comemoradas em estrelas cor-de-
rosa ao longo do pavimento. Visite o Teatro Chinês de Mann.

Dia 8 Los Angeles
Alojamento. Dia livre.

Dia 9 Los Angeles/Honolulu
Devolução do carro alugado no aeroporto de Los Angeles. 
Partida para Honolulu. Chegada, transfere para o hotel e 
alojamento.

Dias 10 -12 Honolulu
Alojamento. Dias livres.

Dia 13 Honolulu/Portugal
Tempo livre até à hora do transfere para o aeroporto para o 
voo de regresso. Noite a bordo.

Dia 14 Em voo

Dia 15 Portugal
Chegada.

PANORAMA DO OESTE E HONOLULU 
ESTADOS UNIDOS LOS ANGELES · LAS VEGAS · BAKERSFIELD · YOSEMITE · MONTEREY 
AVIÃO + HOTEL + VIATURA DE ALUGUER · NOVIDADE

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble50 | CATAI

Os nossos serviços
Voo de linha regular, em classe turista com a companhia aérea 
escolhida. Alojamento nos hotéis indicados. Modelo de carro 
de aluguer Mazda ¾ portas ou similar, com quilometragem 
ilimitada, seguro de terceiros, seguro de colisão e roubo, 
seguro complementar de responsabilidade civil e impostos. 
Mapa das estradas com o itinerário e sugestão de visitas. 
Transferes apenas quando especificado no itinerário, e em 
serviço regular com assistência em castelhano. Seguro de 
viagem.
Honolulu: Transferes regulares com assistência em inglês.

Interessa saber
Preço desde baseado na United Airlines, Lufthansa, Air 
Canada, Swiss and Brussels, classe K, para viajar entre 8 de 
novembro e 15 de dezembro e entre 15 de janeiro e 15 de 
maio, em ocupação dupla. 
Taxas aéreas incluídas. UA/LH/AC/LX/SN: 485 €.
Taxas de Resort (taxas obrigatórias a pagar directamente 
no destino são as seguintes: Hotel Hilton Waikiki: 32 USD 
quarto/noite. 
Na época de Verão, é necessário fazer uma reserva para 
entrar ou atravessar o Parque Nacional de Yosemite entre as 
6 da manhã e as 16 horas. Fora deste horário pode conduzir 
ou mesmo permanecer sem reserva.

Partidas
Diárias (1 nov-31 out)
Notas de partida:
United Airlines/Lufthansa/Air Canada/Swiss/Brussels: 
Lisboa/Porto.

Hotéis
São Francisco. 2 noites Fusion/Turista
Modesto. 1 noite Best Western Town House 

Lodge/Turista

Bakersfield. 1 noite Four Points by Sheraton 
Bakersfield

Las Vegas. 2 noites Mardi Gras/Turista
Los Ángeles. 2 noites Dunes Inn Sunset/Turista
Honolulu. 4 noites Hilton Waikiki Beach (Quarto 

Doble City View)/1ª

Hotéis previstos ou de categoria similar. Preços dinâmicos. 
Consulte as noites extra e a nossa vasta selecção de hotéis na 
ferramenta de cotação on-line, Travelpricer em www.catai.pt

A classificação dos hotéis é a estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo.50 | CATAI

3.295€
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COMBUSTÍVEL 
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  DETALHES ESPECIAIS PARA NOIVOS
Os diferentes hotéis podem oferecer pequenas atenções 
como: upgrade de quarto, cama king size, chocolates ou 
garrafa de vinho ou espumante. Cada hotel é diferente, e não 
se pode assegurar que algum destes detalhes seja oferecido.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.pt/viajes/panorama-do-oeste-honolulu.html/20345/travelpricer


Dia 1 Portugal/San Juan 
Partida em voo para San Juan. À chegada, recolha da viatura 
de aluguer e dirija-se para o seu hotel. Alojamento. 

Dia 2 San Juan 
Alojamento. Hoje pode descobrir tudo o que San Juan tem 
para oferecer, incluindo a antiga San Juan, com os seus mais 
de 500 anos de história, cujas paredes contêm alguns dos 
mais belos exemplos da arquitetura colonial das Caraíbas. 
O Forte de San Felipe del Morro, a Catedral de San Juan, 
a Praça de Armas ou o Forte de San Cristóbal são apenas 
alguns deles. Iremos apreciar a gastronomia porto-riquenha 
num dos muitos restaurantes que iremos encontrar.

Dia 3 San Juan/Rincon (160 km) 
Alojamento. Hoje dirija para a costa ocidental de Porto 
Rico para descobrir um país diferente. As montanhas da 
Cordilheira Central encontram-se com o mar, dando origem a 
um espaço peculiar. Recomendamos tomar a estrada interior 
que passa por Lares e San Sebastián, para apreciar a beleza 
desta região. Existem numerosas atividades disponíveis na 
área, desde o surf, a equitação e o mergulho.

Dia 4 Rincon 
Alojamento. Dia livre para explorar a área circundante. 
Recomendamos visitar algumas das cidades de montanha, 

tais como Moca ou Maricao ou Mayaguez, a terceira maior 
cidade do país, ou Cabo Rojo, na ponta sudoeste da ilha.

Dia 5 Rincon/Dorado (135 km) 
Alojamento. A caminho do Dorado, recomendamos 
que explore as cidades costeiras de Aguadilla, Isabela e 
Quebradillas à sua vontade ao longo da costa, antes de 
chegar a Camuy, onde encontrará o Parque das Cavernas 
do Rio Camuy (aberto de quarta-feira a domingo). Chegada 
a Dorado.

Dias 6 e 7 Dorado 
Alojamento. Durante estes dias, desfrute das instalações do 
hotel ou continue a descobrir os arredores. Se quiser fazer 
algumas compras, este é o momento certo para si, devido à 
proximidade de Puerto Rico Premium Outlets, um paraíso de 
marcas de topo com grandes descontos. 

Dia 8 Dorado/San Juan/Portugal 
Alojamento. Tempo livre até à hora do voo de regresso. Dirija 
até ao aeroporto de San Juan para devolver o carro alugado e 
voo de regresso a Portugal. Noite a bordo.

Dia 9 Portugal 
Chegada.

DESCOBRIR PORTO RICO 
PORTO RICO SAN JUAN · RINCON · DORADO 
AVIÃO + HOTEL + VIATURA DE ALUGUER

Os nossos serviços
Voo de linha regular, em classe turista (reservas em classes 
especiais). Alojamento. Viatura de aluguer, classe intermédia, 
semelhante a um Toyota Corolla, com quilometragem 
ilimitada, seguro de colisão e roubo com uma franquia de 500 
USD, seguro de responsabilidade civil e impostos. Seguro de 
viagem.

Interessa saber
Preço desde baseado em voos Iberia, classe O, para viajar 
entre 8 de novembro e 15 de dezembro e de 15 de janeiro a 
15 de maio, em ocupação dupla.
Taxas aéreas incluídas. IB: 315 €.
As taxas do resort (taxas obrigatórias a pagar directamente 
no destino) são as seguintes: Hotel Verdanza: 37 USD quarto/
noite.
Cartão de crédito em nome do condutor, carta de condução 
internacional e idade mínima de 25 anos são necessários 
para o aluguer de automóveis.
Não incluído: alimentação e bebidas. Despesas relacionadas 
com a utilização da viatura de aluguer: gasolina, portagens, 
estacionamento. Entradas nas atrações e parques.

Partidas
Diárias (1 nov-31 out).
Notas de partida:
Iberia: Lisboa/Porto.

Hotéis
San Juan. 
2 noites

Verdanza (Quarto Duplo Poolside Garden 
View)/Turista SA

Rincon. 
2 noites

Rincón Beach (Quarto Duplo Queen Bed)/
Turista SA

Dorado. 
3 noites

Embassy Suites Dorado del Mar Beach Resort 
(Hab. Doble Estándar)/Turista Sup. SA

Hotéis previstos ou de categoria similar. Preços dinâmicos. 
Consulte as noites extra como a nossa vasta selecção de 
hotéis na ferramenta de cotação on-line, Travelpricer em 
www.catai.pt.
Legenda: SA: apenas alojamento.

A classificação dos hotéis é a estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo. CATAI | 51

2.225€

9 DIAS DESDE
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS
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  DETALHES ESPECIAIS PARA NOIVOS
Os diferentes hotéis podem oferecer pequenas atenções 
como: upgrade de quarto, cama king size, chocolates ou 
garrafa de vinho ou espumante. Cada hotel é diferente, e não 
se pode assegurar que algum destes detalhes seja oferecido.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.pt/viajes/descobrir-puerto-rico.html/20083/travelpricer


Dia 1 Portugal/Toronto
Partida em voo para Toronto. Resto do dia livre. Alojamento.

Dia 2 Toronto/Niagara (125 km)
Pequeno-almoço. Visita panorâmica da cidade: centro 
financeiro, antiga e nova Câmara Municipal, Avenida 
da Universidade, Parlamento Provincial (stop), distintos 
Yorkville e Chinatown. Paragem fotográfica para admirar a 
Torre CN do exterior, a estrutura independente mais alta do 
mundo, a 553 m. Partida com destino a Niagara-on-the-Lake. 
Aqui iremos caminhar ao longo da rua principal. Continuamos 
para Niagara ao longo da estrada panorâmica que percorre 
as margens do rio.  As cataratas, uma das maiores atracções 
da América do Norte, esperam por si. Paragem em Table Rock 
para observar estas maravilhosas quedas de água. Almoço 
opcional no Restaurante Skylon com vista para as Cataratas. 
Chegada ao nosso hotel em Niagara Falls. 

Dia 3 Niagara/Mil Ilhas/Ottawa (530 km)
Pequeno-almoço. Partida para Ottawa. A região das Mil Ilhas 
é uma das mais belas e românticas do país; aqui faremos uma 
viagem de barco de uma hora (incluída) para admirar estas 
ilhas e as suas mansões. Continuação para a capital do país 
que o surpreenderá com a sua bela arquitetura nas margens 
do rio Ottawa.  À chegada iniciaremos a visita panorâmica 
da cidade, a Catedral, a residência do Primeiro Ministro, o 
Governador-Geral em representação da Rainha Elizabeth II, 
o Canal Rideau forrado de belas mansões e jardins com flores 

multicoloridas. Caso a visita não se consiga terminar hoje, 
será completada no dia seguinte. Alojamento e tempo livre.

Dia 4 Ottawa/Quebec (439 km)
Meia pensão. Partida para o Quebec. Hoje atravessaremos o 
rio Ottawa em direção às Montanhas Laurentianas. Durante 
o caminho visitaremos uma plantação de ácer, onde o mel 
de ácer é produzido utilizando métodos tradicionais e onde 
teremos um almoço típico de lenhador. Continuar para a 
cidade de Quebec. À chegada, visita panorâmica da cidade 
mais antiga do país, a cidade murada, a cidade alta e baixa, 
a Place d'Armes, a Place Royal e o Parlamento da província. 
Alojamento e tempo livre. Jantar opcional.

Dia 5 Quebec
Pequeno-almoço. Dia livre. Recomendamos uma excursão 
opcional à encantadora Ilha de Orleans e às suas belas 
aldeias, a Côte de Beaupré com a sua estrada real e casas 
rurais, o magnífico St. Anne 's Canyon com a sua bela queda 
de água num cenário natural. Montmorency Falls, que com 
83 metros de altura são mais altas que as de Niágara, e onde 
podemos embarcar num funicular que nos leva até ao topo.

Dia 6 Quebec
Pequeno-almoço. Dia livre. Recomendamos uma excursão 
opcional de observação de baleias na região de Charlevoix. 

Dia 7 Quebec/Montreal (270 km)
Pequeno-almoço. Esta manhã rumamos a Montreal. À 
chegada, iniciaremos a visita a esta cidade vibrante: o 

Complexo Olímpico (paragem fotográfica), a St-Laurent 
Street, o bairro Golden Square Mile de Montreal, a 
Universidade McGill, o Mount Royal Park, o bairro Le Plateau 
Mont Royal, a Place d'Armes, a Cartier Square e a Câmara 
Municipal de Montreal. Resto do dia livre. 

Dia 8 Montreal/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo de regresso a Portugal. 
Noite a bordo.

Dia 9 Portugal
Chegada.

Opcionais (p./pessoa):
Serviços e excursões opcionais:
• Plano de refeições, 1 almoço (dia 2) e 1 jantar (dia 4): 
105 € (p./pessoa).
• Costa de Beaupré com almoço (dia 5): 115 € (p./pessoa). 
• Observação de baleias com almoço (dia 6): 205 € (p./
pessoa).

CANADÁ ROMÂNTICO
CANADÁ TORONTO · NIAGARA · MIL ILHAS · OTTAWA · QUEBEC · MONTREAL
CIRCUITO REGULAR COM GUIA EM CASTELHANO · PARTIDAS GARANTIDAS  

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble52 | CATAI

Os nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-almoço. 1 almoço (bebidas 
não incluídas). Transferes, visitas e entradas de acordo com 
o itinerário em circuito regular. Transporte em autocarro ou 
minivan com ar condicionado, dependendo do número de 
passageiros. Guia ou condutor/guia em castelhano. Seguro 
de viagem.

Interessa saber
Preço desde baseado na Air Canada, Lufthansa, United 
Airlines, Swiss e Brussels, classe K, para viajar entre 1 e 15 de 
maio, em hotéis indicados. 
Taxas aéreas incluídas: AC/LH/UA/LX/ SN: 340 €.
Se não for possível realizar a viagem de barco das Mil Ilhas, 
será substituída pelos túneis panorâmicos do Niágara. 

Partidas
Maio: 1, 8, 15, 22, 29. Junho: 5, 12, 19, 26. Julho: 3, 10, 17, 
24, 31. Agosto: 7, 14, 21, 21, 28. Setembro: 4, 11, 18, 25. 
Outubro: 2, 9.
Notas de partida:
Air Canada/United Airlines/Lufthansa/Swiss/Brussels:  
Lisboa/Porto.

Hotéis
Toronto. 1 noite Chelsea/Turista
Niagara. 1 noite Wyndham Garden Niagara Falls/

Turista

Ottawa. 1 noite Embassy Hotel and Suites/Turista
Quebec. 3 noites Le Concorde/Turista
Montreal. 1 noite Hotel du Faubourg/Turista

Hotéis previstos ou de categoria similar. Consultar outras 
categorias de hotéis superiores em www.catai.pt 

A classificação dos hotéis é a estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo.52 | CATAI

2.235€

9 DIAS DESDE
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

PREÇO ESTREL
A 

 •
 P

RE
ÇO ESTRELA  • PREÇO ESTRELA  •

  DETALHES ESPECIAIS PARA NOIVOS
Certificado de recém-casados do Niágara. Os diferentes 
hotéis podem oferecer pequenas atenções como: upgrade 
de quarto, cama king size, chocolates ou garrafa de vinho ou 
espumante. Cada hotel é diferente, e não se pode assegurar 
que algum destes detalhes seja oferecido.

COTIZA
TU VIAJE

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


Dia 1 Portugal/Calgary/Banff (125 km) 
Partida em voo para Calgary. À chegada, percorremos a 
auto-estrada Trans-Canadá até ao Parque Nacional de Banff. 
Durante o caminho, aproveite para observar a vida selvagem 
típica desta região. Alojamento.

Dia 2 Banff/Louise/Banff (200 km) 
Pequeno-almoço. Visita aos lagos mais famosos do Canadá. 
Começaremos com o belo Lago Moraine (Junho-Setembro) 
emoldurado pelo Vale dos Dez Picos. Continuaremos até 
ao local mais famoso do parque, o Lago Louise e o Lago 
Emerald, que nos vai cativar com a sua cor intensa.

Dia 3 Banff/Icefields/Jasper (295 km) 
Pequeno-almoço. Começamos o dia a fotografar a Montanha 
do Castelo. Continuaremos ao longo da Estrada Glaciar até 
ao Parque Nacional de Jasper, onde ao longo da estrada 
admiramos o Glaciar Crow's Foot, o Lago Bow e o Lago Peyto 
(Junho a Outubro).  Chegamos ao Glaciar Athabasca, no 
Campo de Gelo de Columbia, onde faremos um passeio no 
Explorador de Gelo (incluído). Seguimos para Jasper.

Dia 4 Jasper/Maligne Canyon/Kamloops 
Meia pensão. Partida para Maligne Canyon e tempo livre 
para admirar Pyramid e Patricia Lakes. Contornamos o 
Lago Moose para admirar a majestade do pico mais alto 
das Montanhas Rochosas canadianas, Mount Robson que, 
aos 3,954m, está localizado no Parque Provincial de Mount 
Robson. Deixamos as altas montanhas e, nas proximidades 

do Parque Provincial Wells Gray, visitaremos as Cataratas de 
Spahats, com 70 m de altura. Continuamos para Kamloops 
até chegar ao nosso alojamento, um rancho de estilo 
ocidental. Jantar.

Dia 5 Kamloops/Fort Langley/Vancouver (378 km)
Pequeno-almoço. Continuamos a nossa viagem ao longo 
do rio Fraser até Vancouver. Paragem na cidade histórica de 
Fort Langley, o berço da British Columbia, que é hoje uma 
pequena cidade com boutiques que vendem produtos locais, 
elegantes lojas de antiguidades e artigos em segunda mão. 
Chegada a Vancouver.

Dia 6 Vancouver 
Meia pensão. Visita a Vancouver. Começamos em Yaletown, 
Chinatown e no distrito mais antigo da cidade, Gastown. 
A poucos minutos do porto chegamos ao Stanley Park, 
que oferece uma vista maravilhosa da baía, da cidade e 
das Montanhas Costeiras. Paramos para tirar fotografias 
de alguns autênticos postes totem indianos. Finalmente, 
entramos na ilha de Granville com a sua atmosfera marítima. 
À noite, jantar romântico num dos restaurantes mais 
famosos da cadeia Glowbal de Vancouver (transferes para o 
restaurante não incluído). 

Dia 7 Vancouver/Victoria 
Pequeno-almoço. Viagem de 1h 30min de ferry (incluída) 
para a Ilha de Vancouver. Navegamos entre um arquipélago 
de pequenas comunidades, casas de campo e, se tivermos 

sorte, conseguiremos observar baleias cinzentas, orcas 
e focas perto do nosso barco. Visita ao Butchart Gardens 
(incluído). No centro da cidade, há tempo livre para visitar o 
Hotel Imperatriz, o Parlamento e caminhar ao longo da baía. 

Dia 8 Victoria/Vancouver 
Pequeno-almoço. Tempo livre para visitar a cidade ou fazer 
um passeio de observação de baleias (opcional). À tarde (por 
volta das 17 horas), regresso a Vancouver de ferry.

Dia 9 Vancouver/Portugal 
Pequeno-almoço. Partida em voo de regresso a Portugal. 
Noite a bordo.

Dia 10 Portugal
Chegada.

O ROMANCE NAS MONTANHAS ROCHOSAS
CANADÁ BANFF · LAKE LOUISE · JASPER · KAMLOOPS · VANCOUVER · VICTORIA
CIRCUITO REGULAR · PARTIDAS GARANTIDAS · NOITE EM VICTORIA 

Os nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-almoço. 2 jantares (bebidas 
não incluídas). Transporte em autocarro ou minivan com 
ar condicionado, dependendo do número de passageiros. 
Transferes, visitas e entradas de acordo com o itinerário, em 
circuito regular. Guia ou condutor/guia em castelhano. Serviço 
de bagageiro nos hotéis (1 mala por pessoa). Seguro de 
viagem.

Interessa saber
Preço desde baseado na Air Canada, Lufthansa, United 
Airlines, Swiss e Brussels, classe K, para viajar entre 8 e 15 de 
maio. Taxas aéreas incluídas: AC/LH/ UA/LX/SN: 395 €. 
Se o voo de chegada a Calgary for depois das 20:00, haverá 
um suplemento por pessoa de 60 €.

Partidas
Maio: 8, 15, 29. Junho: 5, 12, 19, 26. Julho: 3, 10,17, 24, 31. 
Agosto: 7, 14, 21, 28. Setembro:  4, 11, 18, 25. Outubro: 2.
Notas de partida:
Air Canada/Lufthansa/United Airlines/Swiss/Brussels:  
Lisboa/Porto.

Hotéis
Banff. 2 noites Banff Aspen Lodge/1ª
Jasper. 1 noite Forest Park/1ª
Kamloops. 1 noite South Thompson Inn/Rancho
Vancouver. 2 noites Sutton Place/1ª
Victoria. 1 noite Fairmont Empress/1ª Sup.
Vancouver. 1 noite Sutton Place/1ª

Hotéis previstos ou de categoria similar. 

A classificação dos hotéis é a estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo. CATAI | 53

3.960€

10 DIAS DESDE
DESCONTO, 
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C

AT
AI

  •
  V

EN
DA
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NT

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

5%
DESCONTO 

  DETALHES ESPECIAIS PARA NOIVOS
Hotel Banff Aspen Lodge: biscoitos caseiros no quarto. 
Hotel Forest Park: upgrade para um quarto superior (sujeito 
a disponibilidade). 
Hotel South Thompson Inn: upgrade para King Room 
Romance (sujeito a disponibilidade).
Hotel The Sutton Place Vancouver: upgrade para quarto 
superior (sujeito a disponibilidade) e frutas com chocolate. 
Hotel Fairmont Imperatriz Victoria: cartão de boas-vindas e 
detalhes no quarto.

COTIZA
TU VIAJE

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


CUBA, COSTA RICA, MÉXICO, PERU, CHILE E ARGENTINA

NOIVOS NA AMÉRICA DO SUL

DOCUMENTAÇÃO E VISTOS

Informação válida para cidadãos portugueses. Passaporte válido por pelo menos 6 
meses a partir da data de regresso. Os Portugueses não necessitam de visto, excepto 
para Cuba. No caso de viagens aéreas através dos EUA, é necessário um passaporte 
electrónico. O Sistema Electrónico de Autorização de Viagem (ESTA) também deve ser 
obtido  com antecedência.
CUBA. O visto ou cartão turístico permite uma estadia máxima de 30 dias na ilha. A 
Catai fornecerá um cartão que deve ser entregue à chegada ao país. Preço: 25 €.

INTERESSA SABER

CUBA. Os hotéis são simples, não comparáveis em estrelas com os hotéis que 
conhecemos em Portugal.

MÉXICO. Museus fecham às segundas-feiras. Impostos ambientais nos hotéis Riviera 
Maya: 20 pesos mexicanos (1,5 euros aprox.) por quarto e noite a serem pagos 
diretamente no hotel. VISITAX: o estado de Quintana Roo aplica uma nova taxa para 
turistas estrangeiros no montante de 244 pesos (10 euros aprox.). Este pagamento 
obrigatório deve ser efectuado directamente pelo passageiro através do website: 
http://www.visitax. gob. mx/ no momento da reserva da viagem ou durante a estadia.

COSTA RICA. Os alojamentos oferecidos são construídos num habitat natural e possuem 
as instalações básicas necessárias. Opção de aluguer de automóvel na Costa Rica: 
para esta opção visitar a Costa Rica, o passageiro precisa de trazer consigo: carta de 
condução do país de origem, bem como um cartão de crédito a assinar como garantia 
e para cobrir situações não cobertas pelo seguro.

PERU. A Catedral de Lima está fechada aos sábados e domingos à tarde. Para visitas ao 
Vale Sagrado e/ou Machu Picchu é necessário levar uma mala de mão e deixar o resto 
da bagagem em Cuzco até ao regresso.

ARGENTINA E CHILE. Partidas garantidas para um mínimo de 2 pessoas. 
• Os museus estão fechados às segundas-feiras. 
• A classificação do hotel é a oficial. 
• Horas de check-in e check-out dos hotéis: Cada hotel tem as suas próprias regras 
relativamente às horas de check-in e check-out, mas normalmente a maioria dos hotéis 
tem a sua hora programada de check-in às 15.00 h e hora de check-out às 10.00 h. 
• A operação de voos programados na Argentina e no Chile pode mudar e pode exigir 
alterações na ordem do itinerário, o que pode implicar uma alteração no preço. 
• Os programas na Argentina estão planeados com chegada e partida do Aeroporto 
Internacional (Ezeiza). Em caso de chegada ou partida do aeroporto doméstico 
(Aeroparque), terá de ser acrescentada um transfere entre os dois. Favor consultar o 
suplemento. 
• As excursões estão sujeitas a alterações, dependendo das condições meteorológicas.
• Ecotaxa Bariloche e Iguazú: Por Resolução Municipal os hotéis de San Carlos 
Bariloche e Iguazú cobrarão aos turistas um ECOTASA. Cada hóspede deve pagá-lo na 
recepção do hotel à chegada. Bariloche: Hotel 1*: AR$ 20. 2*: AR$ 35. 3*: AR$ 50. 4*: 
AR$ 80. 5*: AR$ 100. Por pessoa e noite, máximo 3 noites.
• Os turistas internacionais com mais de 12 anos de idade que visitarem a cidade de 
Buenos Aires terão de pagar uma taxa entre AR$ 0,50 e AR$ 1,50 por noite, dependendo 
da categoria de hotel em que se hospedam.
Iguazú: Independentemente da categoria do hotel, AR$ 50 por pessoa por dia, máximo 
2 noites.
• Os hotéis em El Calafate podem variar em época baixa (1 de Maio a 30 de Setembro 
dependendo da sua época de encerramento).
• O museu de San Pedro de Atacama está fechado para remodelação.
• Os voos de/para a Ilha de Páscoa podem variar ao longo do ano. As gorjetas não estão 
incluídas.
VACINAÇÃO. Não existem vacinas obrigatórias para viajantes da União Europeia, exceto 
para o que cada país decidir em relação ao protocolo COVID.



Dia 1 Portugal/Havana 
Partida em voo para Havana, vía Madrid. Alojamento. 

Dia 2 Havana 
Meia pensão. Pela manhã, visita da cidade com um passeio 
a pé pelo centro histórico de Havana antiga. Almoço num 
restaurante local. Continuação da visita, agora pela Havana 
Moderna. Regresso ao hotel. Resto do dia livre.

Dia 3 Havana (Viñales) 
Meia pensão. Partida para Pinar del Río. Iremos percorrer 
o Vale de Viñales, uma paisagem cultural protegida pela 
UNESCO. Visita à Casa del Vergueiro, onde poderá desfrutar 
de um cocktail de boas-vindas e apreciar as plantações 
de tabaco. Visita ao Mirador de Los Jazmines. Visita a La 
Cueva de Indio com um passeio de barco no rio que corre 
no interior. Almoço num restaurante local. Posteriormente, 
visita ao Mural Pré-histórico. Regresso ao hotel.

Dia 4 Havana/Cienfuegos
Pensão completa. Partida para Cienfuegos, conhecida 
como a Pérola do Sul. Passeio pelas suas ruas e avenidas 
fundadas pelos franceses. A cidade está situada numa baía 
maravilhosa, onde se encontra o maior recife de coral de 

Cuba até agora descoberto, e batizada com o nome de Notre 
Dame. Almoço. Tempo livre no lazer. Jantar no hotel. 

Dia 5 Cienfuegos/Trinidad 
Pensão completa. Pela manhã, visita ao Jardim Botânico. 
Continuação para Trinidad, onde vamos realizar um passeio 
pela cidade; Plaza Mayor, Museu Romântico, Igreja da 
Santíssima Trindade, bar La Canchánchara, com o seu típico 
cocktail de boas-vindas e oficina de cerâmica. Almoço. Tarde 
livre. Jantar no hotel.

Dia 6 Trinidad/Valle de los Ingenios/Santa Clara/
Varadero
Meia pensão. Partida para a área de San Isidro de los 
Destiladeros para visitar Manaca-Iznaga, o mais antigo 
e completo moinho de açúcar que foi preservado até 
hoje; localizado no vale dos moinhos de açúcar. Almoço. 
Continuação até Santa Clara para visitar a Praça Ernesto Che 
Guevara, onde se encontra o museu e o memorial com o seu 
nome. Continuação para Varadero. Chegada e alojamento 
com tudo incluído.

Dia 7 Varadero
Tudo incluído. Dia livre.

Dia 8 Varadero (Seafari a Cayo Blanco)
Tudo incluído. Viagem de catamarã com entretenimento a 
bordo. Paramos em mar aberto para mergulhar num recife 
de coral (inclui 10 minutos de interação com os golfinhos). 
Tempo livre na praia de Cayo Blanco. Almoço de marisco. 

Dia 9 Varadero
Tudo incluído. Dia livre.

Dia 10 Varadero/Havana/Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto de Havana e 
voo de regresso a Portugal, vía Madrid. Noite a bordo.

Dia 11 Portugal
Chegada.

CUBA ROMÂNTICA COM VARADERO 
CUBA HAVANA · CIENFUEGOS · TRINIDAD · VARADERO 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI · TUDO INCLUÍDO EM VARADERO

Os nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista (reserva em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-almoço. 6 almoços e 2 
jantares (bebidas não incluídas). Varadero. Tudo incluído: 
pequeno-almoço, almoço, jantar e bebidas locais (consultar os 
serviços incluídos segundo o hotel seleccionado). Transferes 
em serviço privado. Visitas e excursões em serviço privado com 
guias locais. Excursão a Cayo Blanco em serviço regular com 
guias locais. Seguro de viagem. 

Interessa saber
Preço desde baseado na béria, classe A, para viajar entre 1 de 
maio e 11 de julho, em hotéis indicados. 
Taxas aéreas incluídas: IB: 540 €.
Consultar opções de voo e itinerário com Iberojet.

Partidas
Diárias (1 nov-23 out).
Notas de partida:
Iberia: Lisboa/Porto.

Hotéis
Havana. 3 noites Meliá Habana/5★

Cienfuegos. 1 noite La Unión/Cat. Especial.
Trinidad. 1 noite La Ronda/Cat. Especial.
Varadero. 4 noites Sol Varadero Beach/4★ Solo Adultos

Hotéis previstos ou de categoria similar. Temos uma 
vasta selecção de hotéis 4★ e 5★ em Havana e Varadero.  
Consultar outras categorias de hotéis superiores em www.
catai.pt 

A classificação dos hotéis é a estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo. CATAI | 55

2.585€

11 DIAS DESDE
DESCONTO, 
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C
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  •
  V
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NT

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

5%
DESCONTO 

  DETALHES ESPECIAIS PARA NOIVOS
Hotel Meliá Habana: quarto com cama de casal, garrafa de 
espumante, presente de boas-vindas, minibar habilitado à 
chegada, e check-out tardio (sujeito a disponibilidade).
Outros hotéis: detalhes de boas-vindas e upgrade para 
quarto superior (sujeito a disponibilidade). Passeio de 
catamarã e almoço de frutos do mar em Cayo Blanco.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.pt/viajes/cuba-romantica.html/13912/travelpricer


Dia 1 Portugal/São José
Partida em voo para San José, vía Madrid. Alojamento.

Dia 2 San José/P.N. de Tortuguero
Pensão completa. Partida para o P.N. Tortuguero, uma das 
áreas mais biologicamente diversificadas da Costa Rica e a 
região de nidificação mais importante para a tartaruga verde 
(de Julho a Outubro). No caminho, atravessaremos a floresta 
tropical do Parque Nacional Braulio Carrillo. Pequeno- 
almoço durante a viagem. Faremos uma viagem de barco 
de cerca de 2 horas para chegar ao nosso alojamento em 
Tortuguero. À tarde, visita à aldeia de Tortuguero. Almoço e 
jantar no lodge.

Dia 3 P.N. de Tortuguero
Pensão completa. Após o pequeno-almoço, desfrutaremos 
de um passeio pelas trilhas do hotel. Almoço. Durante a 
tarde, exploraremos de barco o incrível sistema de canais 
deste parque nacional. Jantar.

Dia 4 P.N. de Tortuguero/P.N. Vulcão Arenal
Meia pensão. Partida de Tortuguero para Guápiles. Almoço 
no caminho. Continuação para a bela zona do Vulcão Arenal. 
Alojamento.

Dia 5 P.N. Vulcão Arenal

Pequeno-almoço. Dia livre para desfrutar do Vulcão Arenal, 
tradicionalmente o vulcão mais ativo da Costa Rica. As suas 
fontes termais na base do vulcão são uma das principais 
atracções do país.

Dia 6 P.N. Vulcão Arenal/San José
Pequeno-almoço. No momento apropriado, partida por 
estrada para San José. Alojamento.

Dia 7 San José/Havana
Pequeno-almoço. Partida em voo para Havana. Transfere e 
alojamento.

Dias 8 e 9 Havana
Pequeno-almoço. Dias livres para visitar Havana, capital 
da república, centro económico e cultural. O seu centro 
histórico foi declarado Património Mundial pela UNESCO em 
1987. Podemos visitar as quatro praças: a Catedral, Arms, 
Vieja e São Francisco. Passear pelas ruas típicas de Havana 
Velha, como a Rua Obispo e ter um mojito no Bodeguita del 
Medio ou um daiquiri no El Floridita. De Havana pode visitar 
Las Terrazas (um projecto ecológico localizado na Sierra del 
Rosario, declarado Reserva da Biosfera pela UNESCO) ou 
Viñales, na província de Pinar del Río. Aí poderá ver El Mural 
de la Prehistoria e La Cueva del Indio com um rio subterrâneo 
onde poderá fazer um passeio de barco. 

Dia 10 Havana/Varadero
Pequeno-almoço. Partida para Varadero, na Península de 
Hicacos. Tem um comprimento de 30 km, dos quais 22 km 
são praias caracterizadas por uma faixa de areia branca fina e 
águas quentes e azuis claras. Alojamento no regime de tudo 
incluído.

Dias 11 a 13 Varadero
Tudo incluído. Dias livres de praia.

Dia 14 Varadero/Havana/Portugal
Pequeno-almoço. Na hora indicada, transferência por 
estrada para o aeroporto de Havana para o voo de regresso a 
Portugal, vía Madrid. Noite a bordo.

Dia 15 Portugal
Chegada.

LUA DE MEL COSTA RICA E CUBA
COSTA RICA · CUBA SAN JOSÉ · P.N. TORTUGUERO · VULCÃO ARENAL · HAVANA · VARADERO 
MINIBUS TURÍSTICO REGULAR · TUDO INCLUÍDO EM VARADERO

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble56 | CATAI

Os nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-almoço. 3 almoços e 2 
jantares (bebidas não incluídas). Tudo incluído em Varadero 
(consulte os serviços incluídos de acordo com o hotel 
seleccionado).
Costa Rica: Transferes Catai exclusivos em San José. Visitas 
e excursões em serviço regular. Transporte em minibus 
turísticos regulares entre cidades. Transporte Catai exclusivo 
para 4 ou mais pessoas, excepto em Tortuguero.
Cuba: Transferes privados de entrada em Havana, todos os 
outros transferes em serviço partilhado regular.

Interessa saber
Preço desde baseado na Iberia, classe A, para viajar entre 1 
de maio e 11 de julho em hotéis indicados. 
Taxas aéreas incluídas: IB: 325  €.
Consultar opções de voo e itinerário com Iberojet.

Partidas
Terça-feira (1 nov–17 out).
Notas de partida:
Iberia: Lisboa/Porto.
Iberojet: Madrid.

Hotéis
San José. 2 noites Crowne Plaza Corobici/4★Sup.
Tortuguero. 2 noites Pachira Lodge/Lodge
Arenal. 2 noites Arenal Springs (Jr. Suite) /4★Sup
Havana.  3 noites Meliá Habana/5★

Varadero. 3 noites Sol Varadero Beach/5★

Hotéis previstos ou de categoria similar. Temos uma 
vasta selecção de hotéis 4★ e 5★ em Havana e Varadero.  
Consultar outras categorias de hotéis superiores em www.
catai.pt 

A classificação dos hotéis é a estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo.56 | CATAI

2.995€

15 DIAS DESDE
DESCONTO, 
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C

AT
AI

  •
  V

EN
DA

 A
NT

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

5%
DESCONTO 

  DETALHES ESPECIAIS PARA NOIVOS
Costa Rica: os hotéis oferecem fruta nos quartos ou arranjo 
floral ou garrafa de vinho ou desconto no spa, ou cama de 
casal... Consulte-nos.
Cuba: Hotel Meliá Habana: quarto com cama de casal, garrafa 
de espumante, presente de boas-vindas, minibar habilitado 
à chegada e check-out tardio (sujeito a disponibilidade).

COTIZA
TU VIAJE

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. 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 de Ecotermales el 
Bosque Depois deste momento de relaxe, desfrutaremos de 
um delicioso jantar (transfers não incluídos).

Dia 6 Vulcão Arenal
Pequeno-almoço. Dia livre.

Dia 7 Vulcão Arenal/Parque Nacional Manuel António 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 António ou Praias De 
Guanacaste
Pequeno-almoço ou tudo incluído, segundo a opção e hotel 
selecionado. Dias livres.

Dia 10 Parque Nacional Manuel António 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 · P.N. TORTUGUERO · VULCÃO ARENAL · MANUEL ANTÓNIO OU GUANACASTE 
MINIBÚS TURÍSTICO REGULAR · SKY TRAM E SKY WALK · JANTAR NAS TERMAS DE EL BOSQUE

Os nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-almoço. 3 almoços e 3 
jantares (bebidas não incluídas). Transferes 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. 

Interessa saber
Preço desde baseado em Ibéria, classe Q, para viajar de 
3 a 26 de noviembre, opção Manuel António em minibús 
turístico regular em hotéis indicados.
Taxas aéreas incluídas: IB: 385 €.

Em Tortuguero, os lodges ou alojamentos estão construídos 
em pleno habitat natural e dispõe das facilidades básicas 
necessárias.
O preço da caminhada opcional à noite para ver a desova da 
tartaruga não está incluído e terá que ser pago no destino. 
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 António encerra às segundas feiras. 

Partidas
Diárias (1 nov-20 out).
Notas de partida:
Iberia: Lisboa. 

Hotéis
San José. 1 noite Crowne Plaza/4★ Sup.
Tortuguero. 2 noites Grupo Pachira/Lodge
Arenal. 2 noites Arenal Springs/4★ Sup.
Manuel Antonio. 3 noites San Bada/4★

Guanacaste. 3 noites Occidental Papagayo/4★

Hotéis previstos ou de categoria similar. Temos uma vasta 
selecção de hotéis 4★ e 5★ em Guancaste e Manuel 
Antonio.  Consultar outras categorias de hotéis superiores 
em www.catai.pt 

A classificação dos hotéis é a estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo. CATAI | 57

2.695€

11 DIAS DESDE
DESCONTO, 
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C

AT
AI

  •
  V

EN
DA

 A
NT

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

5%
DESCONTO 

  DETALHES ESPECIAIS PARA NOIVOS
Gran Hotel Costa Rica Curio: prato de frutas no quarto.
Hotel Crowne Plaza: decoração de quarto e prato de 
morangos com chocolate.
Grupo Pachira: piña colada, arranjo tropical no quarto e 
massagem 2 x 1.
Manatus Lodge: decoração de quarto e garrafa de vinho.
Hotel Arenal Springs: decoração de quarto, garrafa de vinho 
e prato de frutas. 15% de desconto no spa.
Hotel Tabacon Grand Spa & Thermal Resort: garrafa de vinho 
e upgrade do quarto (sujeito a disponibilidade).
Hotel San Bada: decoração de quarto, upgrade para quarto 
superior (sujeito a disponibilidade), desconto 10% nos 
restaurantes do Congo e Perezoso Sushi bar e 10$ crédito 
no spa.
Hotel Occidental Papagayo: upgrade para quarto superior 
(sujeito a disponibilidade).
Westin Resort & Spa Hotel: presente de boas-vindas.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.pt/viajes/costa-rica-de-sonho.html/11619/travelpricer


Dia 1 Portugal/Cancun
Partida em voo para Cancun. Alojamento.

Dia 2 Cancun/Merida 
Pequeno-almoço. Partida por estrada para Mérida. À tarde 
desfrutaremos de uma visita panorâmica às principais ruas 
da cidade de Mérida, capital do estado de Yucatan. 

Dia 3 Merida (Aldeias Maias)
Meia pensão. Começamos a nossa viagem a Ticul (a pérola do 
sul), onde visitaremos as oficinas de cerâmica, tanto clássicas 
como populares, e a indústria do calçado de fenemino, que 
o colocaram num lugar especial. Continuamos para Santa 
Elena, onde visitaremos as casas típicas, com a sua forma 
oval tradicional. Visitamos a majestosa igreja de estilo 
colonial construída sobre uma elevação natural, da qual se 
pode ver uma grande parte da cidade, lá encontramos um 
pequeno museu com múmias que foram encontradas na 
igreja, visitaremos a casa de uma família típica onde iremos 
poder fazer tortilhas artesanais. Almoço num restaurante.  
Continuamos para as grutas de Calcehtok. Regresso a 
Mérida.

Dia 4 Merida (Jóias do Esplendor)
Pequeno-almoço. Partida para a hacienda Yaxcopoil, onde 
poderemos visitar o seu interior. A fazenda tem as suas 

origens nas encomiendas, quando os espanhóis chegaram. 
Estas incluíam geralmente casas de valor arquitectónico 
importante e outros edifícios mais pequenos centrados no 
trabalho agrícola. Continuamos a Uxmal, localizada numa 
zona de colinas chamada Puuc que é também a cidade 
mais importante da zona por ser uma verdadeira jóia pelo 
seu estilo de frisos lisos e tectos decorados, destacando a 
pirâmide de Uxmal, o Quadrilátero das Monjas e o Palácio 
do Governador. Posteriormente visitaremos um cenote, onde 
poderemos desfrutar das suas águas cristalinas, ideais para 
refrescar. Regresso a Mérida.

Dia 5 Mérida (Cenotes)
Meia pensão. Neste passeio iremos descobrir três dos 
mais belos cenotes de Yucatán. Nesta aventura, ser-nos-
ão explicados vários detalhes que provavelmente não 
conhecemos sobre os cenotes na borda da cratera, tais 
como a formação de alguns deles e a profunda relação que 
os antigos maias tinham com eles. Desfrutaremos de tempo 
para nadar e fazer snorkelling. Almoço. Regresso a Mérida.

Dia 6 Mérida/Chichen Itza/Riviera Maia
Meia pensão. Hoje vamos visitar uma das 7 novas maravilhas, 
Chichen Itza (boca do poço dos feiticeiros de água), foi a 
cidade mais importante entre 900 e 1300 DC, destacando 
o templo de Kukulkan ou "o Castelo" que, juntamente com 

o templo dos guerreiros, o jogo da bola, o observatório 
astronómico e o complexo das monjas que mostram o 
grande carácter cerimonial em que a cidade foi gerida. 
Almoço. Continuação para a Riviera Maia.

Dias 7 a 9 Riviera Maia 
Tudo incluído. Dias livres para desfrutar da praia.

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

Dia 11 Portugal
Chegada.

LUA DE MEL EM YUCATÁN
MÉXICO CANCUN· MERIDA· RIVIERA MAYA
CIRCUITO REGULAR · TUDO INCLUÍDO EM RIVIERA MAIA · NOVIDADE

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble58 | CATAI

Os nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-almoço. 3 almoços 
(bebidas não incluídas). Transferes, visitas e transferes em 
serviço regular (partilhado com outros clientes), com guias 
locais. Seguro de viagem.
Riviera Maia. Tudo incluído: pequeno-almoço, almoço, jantar 
e bebidas locais. Consultar outros serviços incluídos de 
acordo com o hotel seleccionado.

Interessa saber
Preço desde baseado em TAP, classe O, para viajar entre 1 a 
30 de novembro,  em hotéis indicados. 
Taxas aéreas incluídas. TP: 375 €. 
Impostos ambientais nos hotéis Riviera Maya: 20 pesos 
mexicanos (1,5 euros aprox.) por quarto e noite a serem 
pagos diretamente no hotel.

VISITAX: A partir de 1 de Abril de 2021, o Estado de Quintana 
Roo aplica o "Derecho de Aprovechamiento de Bienes de 
Dominio Público", uma nova taxa para turistas estrangeiros 
no montante de 244 pesos (aproximadamente 10 euros). 
Este pagamento obrigatório será efectuado directamente 
pelo passageiro através do website: http://www.visitax.gob.
mx no momento da reserva da viagem ou durante a estadia.

Partidas
Diárias (1 nov-31 out).
Notas de partida:
TAP: Lisboa.

Hotéis
Cancún. 1 noite Aquamarina Cancún/4★

Mérida. 4 noites Gamma Mérida/4★

Riviera Maia. 
4 noites

Barceló Maya Grand Resort/5★

Hotéis previstos ou de categoria similar. Temos uma vasta 
selecção de hotéis 4★ e 5★ em Riviera Maia. Consultar 
outras categorias de hotéis superiores em www.catai.pt 

A classificação dos hotéis é a estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo.58 | CATAI

2.995€

11 DIAS DESDE
DESCONTO, 
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C

AT
AI

  •
  V

EN
DA

 A
NT

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

5%
DESCONTO 

  DETALHES ESPECIAIS PARA NOIVOS
Hotel Krystal: pequeno bolo de boas-vindas, roupão e 
chinelos. Hotel Rosa e Xocolate: doces.
Hotel Barceló: garrafa de espumante e amenidades especiais 
no quarto. Pequeno-almoço continental no quarto no dia 
seguinte à chegada (reserva necessária). Quarto com cama 
king size e vista para o mar (sujeito a disponibilidade).

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.pt/viajes/lua-mel-yucatan.html/20334/travelpricer


Dia 1 Portugal/Lima
Partida em voo para Lima, via Madrid. Chegada e alojamento.

Dia 2 Lima 
Pequeno-almoço. Caminharemos pelas principais ruas, 
praças e avenidas da cidade. Começaremos com uma vista 
panorâmica do distrito de Miraflores. Continuaremos para a 
Praça de Armas, onde encontraremos o Palácio do Governo e 
o Palácio Municipal. Visitaremos a Catedral e caminharemos 
até ao Convento de Santo Domingo. Finalmente, visitaremos 
o Museu Larco. Tarde livre.

Dia 3 Lima/Cuzco 
Pequeno-almoço. Partida em voo para Cuzco. Visita à cidade 
que começa a visitar os pontos mais relevantes do magnífico 
e artístico distrito de San Blas. No caminho, apreciamos a 
Plazoleta Nazarenas. Depois, continuaremos até à Plaza de 
Armas para visitar a Catedral que alberga obras coloniais de 
incrível valor. Continuaremos até à Coricancha.

Dia 4 Cusco/Chinchero/Moray/ Ollantaytambo/ Vale 
Sagrado 
Meia pensão. Partida para Chinchero, a aldeia mais 
típica e pitoresca do Vale Sagrado. Breve paragem num 
centro têxtil para apreciar as antigas técnicas incas de 
tingimento e fiação da lã de alpaca. Continuar para Moray, 

um complexo arqueológico Inca composto por colossais 
terraços concêntricos. Almoço. Vamos terminar o dia em 
Ollantaytambo.

Dia 5 Vale Sagrado/Machu Picchu 
Meia pensão na Categoria C e pensão completa na Categoria 
B e A. Transfere para a estação de Ollantaytambo. Viagem 
panorâmica de comboio através do vale de Urubamba 
até Macchu Picchu Picchu Pueblo. À chegada, visitaremos 
Machu Picchu, a impressionante "Cidade Perdida dos Incas", 
acompanhada por um guia local. Almoço em Machu Picchu 
Pueblo. Jantar no hotel em Cat B e A.

Dia 6 Machu Picchu/Cusco 
Pequeno-almoço e manhã livre. Regresso a Cusco de comboio.

Dia 7 Cuzco 
Pequeno-almoço. Pela manhã, afastamo-nos da multidão 
para visitar Sacsayhuamán, uma impressionante fortaleza 
ceremonial. Depois, teremos uma vista panorâmica do 
santuário inca de Qenqo. Finalmente chegamos à torre de 
vigia de Puca Pucara e Tambomachay. Tarde livre. 

Dia 8 Cuzco/Lima/Riviera Maya
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto. Voo para Lima 
e voo de ligação para Cancun. Continuação para a Riviera 
Maya. Chegada e alojamento com tudo incluído.

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, via 
cidade de ligação. Noite a bordo. 

Dia 12 Portugal
Chegada.

LUA DE MEL NO PERU E RIVIERA MAYA  
PERU · MÉXICO LIMA · CUSCO · VALLE SAGRADO · MACHU PICCHU · RIVIERA MAYA 
MUSEO LARCO EM LIMA · VISITA CHINCHERO E MORAY · NOITES EM MACHU PICCHU PUEBLO  

Os nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-almoço. 2 almoços e 1 
jantar na categoria B e A (bebidas não incluídas). Transferes 
em serviço regular, excepto em Lima, que será exclusivo 
para clientes Catai. Visitas em serviço regular, com guias 
locais, excepto em Lima, que será exclusivamente para 
clientes Catai. BTC (taxas de entrada em todos os locais 
turísticos mencionados em Cuzco e Vale Sagrado). Comboio 
“Expedition”. Seguro de viagem.
Riviera Maya. Tudo incluído: pequeno-almoço, almoço, 
jantar e bebidas locais (consultar outros serviços incluídos de 
acordo com o hotel seleccionado). 

Interessa saber
Preço desde baseado en Iberia, classe O, para viajar entre 1 
de novembro e 12 de dezembro, em hotéis indicados. 
Taxas aéreas incluídas: IB: 650 €. 

Tasas medioambientales en Hotéis de Riviera Maya: 20 
pesos mexicanos (1,5 € aprox.) por habitación y noite que 
deberán ser abonadas directamente en el hotel.
VISITAX: A partir del 1 de abril de 2021, el estado de Quintana 
Roo aplicará el “Derecho de Aprovechamiento de Bienes de 
Dominio Público”, un nuevo cobro para turistas extranjeros 
por una cantidad de 244 pesos (10 € aprox.). Este pago 
obligatorio se realizará directamente por el pasajero a través 
de la página web: http://www.visitax.gob.mx ya sea a la hora 
de reservar el viaje o durante la estancia.

Partidas
Diárias (1 nov-31 out). 
Notas de partida:
Iberia: Lisboa.

Hotéis
Lima. 2 noites Libre Hotel/3★

Cusco. 3 noites Royal Inca I-II/3★

Valle Sagrado. 1 noite AVA Spot Valle Sagrado/3★Sup.
Machu Picchu Pueblo. 
1 noite

Ferré Machu Picchu/3★

Riviera Maya. 3 noites Grand Riviera Princess/5★

Hotéis previstos ou de categoria similar. Temos uma vasta 
selecção de hotéis 4★ e 5★ em Riviera Maia. Consultar 
outras categorias de hotéis superiores em www.catai.pt 

A classificação dos hotéis é a estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo. CATAI | 59

3.125€

12 DIAS DESDE
DESCONTO, 
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C

AT
AI

  •
  V

EN
DA

 A
NT

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

5%
DESCONTO 

  DETALHES ESPECIAIS PARA NOIVOS
Hotel Libre, Royal Inca I-II: frutas no quarto.
Hotel AVA Spot Sacred Valley: bolo de casamento no quarto.
Hotel Ferré, el Mapi: cartão de felicitações ou trufas no 
quarto.
Hotel Holiday Inn Miraflores, José Antonio, Aranwa Cusco: 
decoração do quarto e doces.
Hotel Aranwa Sacred Valley: chocolates e alfajores.
Hotel Pullman Miraflores: flores no quarto e cartão de 
felicitações. 
Hotel Sumaq: rosa na cama e trufas com morangos.
Hotel Barceló: espumante e comodidades especiais em o 
quarto. pequeno-almoço continental no quarto no dia após 
a chegada (reserva necessária). Quarto com cama king size e 
vista para o mar (sujeito a disponibilidade).

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.pt/viajes/lua-de-mel-no-peru-e-riviera-maya.html/13509/travelpricer


Dia 1 Portugal/Santiago de Chile
Partida em voo para Santiago, via São Paulo. Noite a bordo.

Dia 2 Santiago do Chile
Chegada e tempo livre. Visita à cidade o Mercado Central e 
Cerro San Cristobal. 

Dia 3 Santiago do Chile (Valparaíso & Viña del Mar) 
Pequeno-almoço. Partida para Valparaíso e Viña del Mar.  
Valparaíso tem uma magia particular.

Dia 4 Santiago do Chile/Calama/San Pedro de Atacama 
(Vale da Morte e Vale da Lua)
Pequeno-almoço. Partida em voo para Calama e transfere 
para San Pedro de Atacama. Excursão aos Vales da Morte e 
da Lua. 

Dia 5 San Pedro de Atacama (Salar de Atacama e Lagoas 
Altiplanicas) 
Meia pensão. Excursão ao Salar de Atacama e Lagunas 
Altiplánicas. Almoço.

Dia 6 San Pedro de Atacama (Tatio Geysers)/Calama/
Santiago de Chile 
Partida às 5 da manhã para o Campo Tatio Geyser. Pequeno-
almoço piquenique. Com 60 geisers ativos, nascentes de 
água sulfurosa, fumarolas, fontes termais, piscinas de lama e 
vulcões. Transfere para Calama e voo para Santiago.

Dia 7 Santiago do Chile/Punta Arenas/Puerto Natales 
Pequeno-almoço. Partida em voo para Punta Arenas. 
Continuação por autocarro regular para Puerto Natales.

Dia 8 Puerto Natales/Parque Nacional Torres del Paine 
Meia pensão. Excursão de dia inteiro ao Parque Nacional de 
Torres del Paine. Almoço.

Dia 9 Parque Nacional Torres del Paine/Puerto Natales 
Pequeno-almoço. Regresso a Puerto Natales.

Dia 10 Puerto Natales (Velejar Balmaceda e Serrano)
Meia pensão. Viagem através do fiorde Última Esperanza 
e navegando durante 3 horas chegamos ao milenar Glaciar 
Balmaceda. Quando chegamos ao fim do fiorde, o barco 
atraca, para que possamos ir a terra e caminhar até ao 
sopé do Glaciar Serrano. No regresso desembarcaremos na 
Estância Patagónica para um almoço típico. 

Dia 11 Puerto Natales/Punta Arenas/Santiago de Chile 
Meia pensão. Partida em autocarro regular para Punta 
Arenas e voo para Santiago. Jantar especial de despedida. 

Dia 12 Santiago do Chile/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo de regresso a Portugal, via 
São Paulo. Noite a bordo.

Dia 13 Portugal     
Chegada.

LUA DE MEL NO CHILE 
CHILE SANTIAGO · SAN PEDRO DE ATACAMA · PUERTO NATALES · P.N TORRES DEL PAINE 
PARTIDAS DIÁRIAS · OPÇÃO EXTENSÃO ILHA DE PÁSCOA · NOVIDADE

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble60 | CATAI

Os nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-almoço. 2 almoços e 1 
jantar (bebidas não incluídas). Transferes em serviço regular, 
excepto em Santiago em serviço exclusivo para clientes 
Catai. Serviço regular de autocarros. Punta Arenas/Puerto 
Natales/Punta Arenas. Visitas e excursões em serviço regular 
(partilhadas com outros clientes), excepto em Santiago e 
arredores em serviço exclusivo para clientes Catai. Seguro 
de viagem. 
Opción Isla de Pascua: 4 noites de hotel con desayuno en los 
Hotéis elegidos según categoría. 1 almuerzo (sin bebidas). 
Todos los traslados en privado y con guía solo en el traslado 
de entrada y privado con chófer en los de salida. 

Visitas y excursiones en servicio regular (compartidos 
con más clientes), con guías locales y todas las entradas a 
Parques Nacionales.

Interessa saber
Preço desde baseado na LATAM, classe Q para viajar entre 9 
de abril a 30 de maio, em hotéis indicados. 
Taxas aéreas incluídas. LATAM: 480 €.

Partidas
Diárias (1 nov-20 out).
Notas de partida:
LATAM: Lisboa.

Hotéis
Santiago de Chile. 4/5 noites* Panamericana/4★

San Pedro de Atacama. 2 noites San Pedro/3★

Puerto Natales. 3 noites The Veat/3★

Torres del Paine. 1 noite Lago Grey/3★

Extensão Ihla de Páscoa. 
3 noites

Easter Island 
Ecolodge/2★Sup.

Hotéis previstos ou de categoria similar. Consultar outras 
categorias de hotéis superiores em www.catai.pt  
(*) 5 noites en Santiago de Chile si se efectúa la extensión a 
Isla de Pascua

A classificação dos hotéis é a estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo.60 | CATAI

4.335€

13 DIAS DESDE
DESCONTO, 
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Extensão Illa de Páscoa
Dia 12 Santiago do Chile/Ilha de Páscoa (Orongo)
Pequeno-almoço. Partida em voo para a Ilha de Páscoa. 
Chegada e transfere para o hotel. Visita a Vinapu, Vulcão 
Rano Kau e a aldeia cerimonial de Orongo.

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C

AT
AI

  •
  V

EN
DA

 A
NT

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

5%
DESCONTO 

  DETALHES ESPECIAIS PARA NOIVOS
Jantar especial de despedida no restaurante local (bebidas 
não incluído).
Hotéis Panamericana, Altiplánico, Costaustralis: garrafa de 
vinho.
Hotel Bidasoa: chocolates.
Hotel Double Tree by Hilton: tábua de queijos e garrafa de 
vinho. 
Hotel Casa Don Tomás: garrafa de espumante.
Hotel Cumbres San Pedro: tábua de queijos e fiambres.
Hotel The Veat: garrafa de espumante (375ml) com 
variedades de molhos, nozes e doces.
Hotel Lago Grey: garrafa de espumante (375ml) e chocolates.

Dia 13 Ilha de Páscoa (Ahu Tongariki, Rano Raraku, 
Anakena) 
Meia pensão. Excursão de dia inteiro para visitar a praia de 
Ahu Tongariki e Anakena e o vulcão Rano Raraku. Almoço. 

Dia 14 Ilha de Páscoa 
Pequeno-almoço. Dia livre.

Dia 15 Ilha de Páscoa/Santiago de Chile
Pequeno-almoço. Partida em voo para Santiago. 

Dia 16 Santiago do Chile/Portugal
Pequeno-almoço. Voo de regresso a Portugal. Noite a bordo.

Dia 17 Portugal
Chegada.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.pt/viajes/lua-mel-chile.html/20333/travelpricer


Dia 1 Portugal/Buenos Aires
Partida em voo para Buenos Aires, via Madrid. Noite a bordo.

Dia 2 Buenos Aires
Chegada. Transfere para o hotel e alojamento imediato. 
Visita panorâmica da cidade com a Praça de Maio, a Casa 
Rosada, o Cabildo e a Catedral. Continuamos ao longo da 
Avenida de Mayo, Rua Florida e Plaza San Martin. Tarde livre. 
Buenos Aires é uma das cidades mais atrativas da América 
do Sul e, claro, uma cidade imperdível; destaca-se pela sua 
oferta cultural, comercial, gastronómica e de vida nocturna. 
Jantar com espetáculo de tango (transferes não incluídos).

Dia 3 Buenos Aires/Calafate
Pequeno-almoço. Partida em voo para Calafate, nas margens 
do Lago Argentino. A 75 km de distância encontra-se o 
Parque Nacional dos Glaciares, que nos espera com o seu 
grandioso Perito Moreno. Resto do dia livre.

Dia 4 Calafate (Glaciar Perito Moreno)
Pequeno-almoço. Visita matinal do espectacular Glaciar 
Perito Moreno, declarado Património Mundial pela UNESCO. 
Mais tarde, passeio de barco até à base do Perito Moreno 
com uma vista incrível sobre o glaciar. 

Dia 5 Calafate
Pequeno-almoço. Dia livre para continuar a descobrir o 
fantástico ambiente patagónico que Calafate tem para 
oferecer.

Dia 6 Calafate/Bariloche
Pequeno-almoço. Partida em voo para San Carlos de 
Bariloche, situada entre florestas milenares, montanhas 
cobertas de neve e lagos cristalinos, na província de Río 
Negro. Cidade anfitriã por excelência, emoldurada por 
algumas das mais importantes belezas naturais do país.

Dia 7 Bariloche
De manhã visitaremos o Campanário, onde poderemos 
subir de teleférico e observar: o Lago El Trébol, o Ponto 
Panorâmico, a Baía de López e o espectacular Hotel Llao Llao, 
um lugar cheio de lagos e montanhas exuberantes. Tarde 
livre para continuar a desfrutar da paisagem incomparável 
que rodeia esta bela cidade de Bariloche.

Dia 8 Bariloche
Pequeno-almoço. Dia livre.

Dia 9 Bariloche/San Martín de los Andes
Pequeno-almoço. Partida para Villa La Angostura, ao longo da 
Rota Nacional 40, em direção ao norte, uma estrada sinuosa 
cheia de belezas naturais, passando por Puerto Manzano. 
Ao longo da "Estrada dos Sete Lagos", contornamos os lagos 
Correntoso, Ruca Malen, El Portezuelo, Villarino, Falkner, 
Hermoso e Meliquina, até chegar à cidade de San Martin de 
los Andes

Dia 10 San Martín de los Andes/Buenos Aires/Iguazu
Pequeno-almoço. Partida em voo para Iguazu, via Buenos 
Aires.

Dia 11 Iguazu (Cataratas Argentinas)
Pequeno-almoço. Visita às Cataratas de Iguazu, pelo lado 
argentino, com a sua parte superior e circuitos superiores 
e inferiores que nos permitem contemplar este parque 
nacional repleto de vegetação pura e água. Resto do dia livre.

Dia 12 Iguazu/Buenos Aires/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo para Buenos Aires. 
Chegada ao aeroporto internacional para estabelecer 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 · EL CALAFATE · BARILOCHE · SAN MARTÍN DE LOS ANDES · IGUAZU 
JANTAR COM SHOW DE TANGO · SAFARI NÁUTICO PERITO MORENO · CATARATAS ARGENTINAS

Os nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-almoço. 1 jantar com 
espectáculo de tango (bebidas incluídas). Transferes em 
serviço regular, excepto em Buenos Aires, que será exclusivo 
para clientes Catai.  Excursões e visitas regulares com guias 
locais.  Seguro de viagem. 

Interessa saber
Preço desde baseado nas Aerolineas Argentinas, classe E, 
para viagens de 1 a 20 de março, em hotéis indicados. 
Taxas aéreas incluídas: AR: 420 €.
 O check-in nos hotéis é a partir das 15 horas. Para alojamento 
imediato, consulte por favor os suplementos.
Transfere para o espetáculo de tango não incluído.

Partidas
Diárias (1 nov-30 set).
Notas de partida:
Aerolíneas Argentinas: Lisboa.

Hotéis
Buenos Aires. 2 noites Kenton Buenos Aires/4★

El Calafate. 3 noites Imago - Design Suites/4★

Bariloche. 3 noites Kenton Bariloche/3★ Sup.
San Martín de los Andes. 
1 noite

Patagonia Plaza/4★

Iguazu. 2 noites La Aldea de la Selva-El 
Pueblito/Cat. especial 

Hotéis previstos ou de categoria similar. Consultar outras 
categorias de hotéis superiores em www.catai.pt 

A classificação dos hotéis é a estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo. CATAI | 61

3.465€

13 DIAS DESDE
DESCONTO, 
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C

AT
AI

  •
  V

EN
DA

 A
NT

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

5%
DESCONTO 

  DETALHES ESPECIAIS PARA NOIVOS
Jantar com show de tango em Buenos Aires.
Hotéis Kenton Buenos Aires, Intercontinental: check-in 
antecipado check-out tardio (sujeito a disponibilidade) e 
garrafa de vinho. Hotel Imago: acesso gratuito ao spa e sauna 
relax.
Hotel Xelena: bebida de boas-vindas e chocolates.
Hotel Kenton Bariloche: taça de champanhe.
Hotel NH Edelweiss: chocolates e copo de espumante.
Hotel Loi Suites Chapelco, Patagonia Plaza: chocolates.
Hotel La Aldea de la Selva: copo de champanhe e cesta de 
frutas. 
Hotel Amerian: degustação de doces.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.pt/viajes/lua-de-mel-na-argentina.html/13512/travelpricer


AUSTRÁLIA, NOVA ZELÂNDIA E POLINÉSIA

NOIVOS NO PACÍFICO

DOCUMENTAÇÃO E VISTOS

Informação válida para cidadãos portugueses. Passaporte válido por pelo menos 6 
meses a partir da data de regresso.
AUSTRÁLIA. O visto é obtido antes da chegada na página https://immi.homeaffairs.
gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/evisitor-651 (Gratuito).
NOVA ZELÂNDIA. O visto é obtido antes da chegada na página https://www.immigration.
govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/about-visa/nzeta (Preço 50 NZD).
POLINÉSIA. Não é necessário visto.
ESTADOS UNIDOS. Autorização de entrada (ESTA) pelo menos 72 horas antes da 
partida. Não é necessário visto.
Se combinar diferentes países, será necessário um visto quando solicitado pelo país 
de trânsito.

INTERESSA SABER

VACINAÇÃO. Não existem vacinas obrigatórias para viajantes da União Europeia, exceto 
para o que cada país decidir em relação ao protocolo COVID.
NOTAS. Devido aos elevados custos médicos, recomendamos Protecção + seguro.
OS NOSSOS PREÇOS incluem algumas taxas de entrada nos Parques ou Reservas 
Nacionais especificados no itinerário. No caso de um aumento das taxas de entrada 
(após a data de publicação desta brochura) pelos governos locais, seremos obrigados 
a repercutir nos preços.
Vistos e gratificações não estão incluídos. 



Dia 1 Portugal/Melbourne
Partida para Melbourne pela rota escolhida. Noite a bordo. 

Dia 2 Melbourne
Chegada a Melbourne, a "Garden City". Alojamento.

Dia 3 Melbourne
Alojamento. Visita à cidade: Flagstaff Gardens, Universidade, 
Parlamento, Alfândega Antiga, Estação de Flinders Street, 
Catedral de St. Paul e St. Patrick e Fitzroy Gardens, onde se 
encontra a cabana do Capitão Cook. Restante dia livre.

Dia 4 Melbourne
Alojamento. Dia livre.

Dia 5 Melbourne/Cairns
Alojamento. Partida em avião para Cairns, porta de entrada 
para a Grande Barreira de Coral. 

Dia 6 Cairns (Grande Barreira de Coral)
Alojamento. Cruzeiro de Catamarã até a Grande Barreira 
de Coral, o maior do mundo, com 2.300 km onde podemos 
nadar, mergulhar e observar os corais exóticos que compõem 
esta maravilha natural. Almoço a bordo.

Dia 7 Cairns 
Alojamento. Dia livre. Sugerimos uma visita opcional ao P. 
N.  Wooroonooran, onde podemos nadar na lagoa e deslizar 
pelas rochas, ou a aldeia de Kuranda, no Skyrail.

Dia 8 Cairns/Sidney
Alojamento. Partida de avião para Sidney, a maior metrópole 

do país. No seu belo porto, destacam-se a Ponte e a Casa da 
Ópera. Outro sítio emblemático é Darling Harbour. 

Dia 9 Sidney 
Alojamento. Visita de Sidney, num maravilhoso passeio a pé 
pela cidade, com uma duração de cerca de 3 horas. Encontrar-
nos-emos com o nosso guia no Circular Quay (em frente à 
entrada da Alfred House, na Alfred Street). Visitamos a zona 
histórica da cidade,  "the Rocks"; veremos a ponte Harbour 
Bridge e a Opera House; passaremos pelas ruas do centro da 
cidade antes de terminarmos a excursão na zona de Darling 
Harbour. Um cruzeiro no belo porto de Sydney oferece uma 
perspectiva única da espectacular Opera House, a Harbour 
Bridge e Fort Denison. Almoço a bordo. Tarde livre.

Dias 10 e 11 Sidney 
Alojamento. Dias livres.

Dia 12 Sidney/Hamilton Island (Ilhas Whitsunday)
Alojamento. Partida de avião para Hamilton Island, 
localizada na orla da Grande Barreira de Coral. A ilha oferece 
uma experiência inigualável, paisagens exuberantes, 
águas calmas, recifes de coral surpreendentes e praias 
maravilhosas.

Dias 13 a 15 Hamilton Island
Alojamento. Dias livres para desfrutar da praia ou atividades 
opcionais.

Dia 16 Hamilton Island/Portugal
Voo de regresso a Portugal. Noite a bordo.

Dia 17 Portugal
Chegada.

LUA DE MEL NA AUSTRÁLIA E BARREIRA DE CORAL
AUSTRÁLIA MELBOURNE · SIDNEY · CAIRNS · HAMILTON ISLAND 
OPÇÃO BALI OU MALDIVAS

Os nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista (reservas em classe 
especial). Seguro de viagem.
Austrália: alojamento, transferes privados e em inglês na 
Austrália, excepto em Hamilton que são em regulares, 2 
almoços (bebidas não incluídas). Cruzeiros em Cairns e 
Sydney, regular e em inglês.
Bali: alojamento e pequeno-almoço. Transferes em inglês 
(Julho, Agosto e Setembro) e castelhano (todos os outros 
meses) e visita de dia inteiro em castelhano com almoço.
Maldivas: alojamento e pequeno-almoço. Transferes 
regulares em lancha rápida com assistência em inglês.

Interessa saber
Preço desde baseado na Emirates, classe T (Preços 
dinâmicos), para viajar entre 18 de agosto e 10 de setembro. 
Taxas aéreas incluídas: EK: 730 € (Ilha Hamilton).

Por razões operacionais de voo, a ordem do itinerário pode 
ser alterada, mas sempre respeitando os serviços. 
Visto de turismo para a Austrália não incluído.
Melbourne: devido à falta de guias em Castelhana, todas 
as visitas guiadas em Melbourne até 31 de Março de 2023, 
serão realizadas com um guia de língua inglesa. A partir 
de 1 de Abril, reconfirmar. Sidney: em caso de dificuldades 
em confirmar um guia de língua castelhana, as visitas são 
realizadas por um condutor/guia de língua inglesa com 
comentários em espanhol através de auscultadores).

Partidas
Diarias (1 nov-20 out).
Notas de partida:
Emirates: Lisboa/Porto.

Hotéis
Melbourne. 
3 noites

Batman´s Hill on Collins (Hab. 
Estándar)/4★

Cairns. 3 noites Pacific Cairns (Quarto superior)/4★

Sídney. 4 noites Park Royal Darling Harbour (Quarto 
Superior)/4★

Hamilton Island. 
4 noites

Hamilton Island Resort (Hab. Coral 
Sea View)/4★

Bali. 4 noites Meliá Bali (hab. Garden View)/5★

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

Hotéis previstos ou de categoria similar. Temos uma ampla 
selecção de 4★ e 5★ hotéis nas várias praias da Bali e 
Maldivas. Consultar no TravelPricer em www.catai.pt

A classificação dos hotéis é a estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo. CATAI | 63

5.025€

17 DIAS DESDE
DESCONTO, 
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Opção praias de Maldivas/Bali 
Dia 12 Sídney/Praias de Maldivas-Bali
Partida em voo para as praias. Noite a bordo.

Dia 13 Praias 
Chegada. Resto do dia livre. Alojamento.

Dias 14 al 16 Praias
Pequeno-almoço. Dias livres.

Dia 17 Praias/Portugal
Pequeno-almoço. Voo de regresso a Portugal. Noite a bordo.

Dia 18 Portugal
Chegada.

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C

AT
AI

  •
  V

EN
DA

 A
NT

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

5%
DESCONTO 

  DETALHES ESPECIAIS PARA NOIVOS
Hotel Meliá Bali: (min. 4 noites) frutas e presente de 
casamento, 25% desconto em certos tratamentos de spa.
Hotel Velassaru (min. 4 noites):, para viajar até 6 meses depois 
do casamento. Garrafa de 375ml de champanhe Tittinger, 
seleção de 3 tapas servidas no Chill Bar, acompanhada por 
espumante. Detalhe especial L'Occitane e 25$ crédito para 
o casal no spa.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.pt/viajes/pt-luna-de-miel-en-australia-y-bali.html


Dia 1 Portugal/Auckland
Partida em voo para Auckland, pela rota escolhida. Noite a 
bordo.

Dia 2 Em voo 

Dia 3 Auckland
Chegada a Auckland, conhecida como a "Cidade das Velas", 
devido ao número de barcos que povoam as suas águas. 
Recolha da viatura de aluguer. Alojamento. 

Dia 4 Auckland/Rotorua (249 kms)
Alojamento. Partida para Rotorua. No caminho 
recomendamos uma visita ao Hobbiton Movie Set em 
Matamata. 

Dia 5 Rotorua
Alojamento. Dia livre. As actividades opcionais na área 
incluem visitas ao Parque Kaurau, aos Lagos de Rotorua ou à 
Reserva das Fontes Quentes de Te Puia, bem como um jantar 
hangi com danças tradicionais. 

Dia 6 Rotorua/Tongariro (180 kms)
Alojamento. A caminho de Tongariro, recomendamos uma 
visita às Cataratas de Huka, a maior queda de água da Nova 
Zelândia, antes de chegar ao Parque Nacional de Tongariro, 
dominado pelos seus três vulcões activos: Ruapehu, 
Ngauruhoe e Tongariro. 

Dia 7 Tongariro/Wellington (340 kms)
Alojamento. Partida para Wellington, capital desde 1865. 
Alojamento.

Dia 8 Wellington/Picton/Nelson (129 kms + 3 hrs. ferry)
Alojamento. Travessia do Estreito de Cook pelo Ferry. 
Chegada a Picton e continuação para Nelson. 

Dia 9 Nelson
Alojamento. Dia livre na Capital do Sol da Nova Zelândia, 
com muitas atividades ao ar livre para desfrutar. A entrada 
do Parque Nacional Abel Tasman fica apenas a uma hora de 
carro, onde se pode desfrutar de atividades como caiaque, 
vela e muito mais.

Dia 10 Nelson/Hokitika (340 kms)
Alojamento. Dirija-se para sul, onde pode ver a famosa Rocha 
de Pancacke. Continuar para Hokitika, uma pequena cidade 
costeira, que oferece oportunidades para atividades ao ar 
livre. 

Dia 11 Hokitika/Franz Josef (136 kms)
Alojamento. Partida para Franz Josef. Um passeio desde 
o parque de estacionamento até ao glaciar dar-lhe-á vistas 
incríveis do imenso glaciar que é Franz Josef. Alojamento.

Dia 12 Franz Josef/Wanaka (277 kms)
Alojamento. Continuamos para sul, passando pela cidade de 
Haast, até chegarmos à bela região de Wanaka. 

Dia 13 Wanaka/Queenstown (117 kms)
Alojamento. Partida para a Meca turística do país, situada 
nas margens do Lago Wakatipu e rodeada pelas Montanhas 
Remarkables. A cidade é popular pelos seus desportos de 
aventura como o jetboating e o bungy-jumping. 

Dia 14 Queenstown
Alojamento. Dia livre. Recomendamos uma experiência de 
jetboating no rio Shotover, uma excursão de dia inteiro a 
Milford Sound ou um passeio de avião. 

Dia 15 Queenstown/Christchurch
Alojamento. Durante a noite. Partida para Christchurch para 
norte, passando pelas aldeias de Tarras, Omarama, Twinzel, 
Tekapo e Faillie. 

Dia 16 Christchurch/Portugal
Devolução da viatura de aluguer. Partida em voo de regresso 
a Portugal. Noite a bordo. 

Dia 17 Portugal
Chegada.

LUA DE MEL NA NOVA ZELÂNDIA 
NOVA ZELÂNDIA AUCKLAND · ROTORUA · TONGARIRO · WELLINGTON · NELSON · HOKITIKA
VOO + HOTEL + CARRO DE ALUGUER

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble64 | CATAI

Os nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista (reservas em classes 
especiais). Alojamento. SUV compacto de aluguer de 
automóveis (Grupo G). Ferry Interislander Wellington/Picton. 
Seguro básico. Porta-documentos com mapa de estradas e 
guia de atrações turísticas. Seguro de viagem

Interessa saber
Preço desde baseado na Qatar Airways, classe T (Preços 
dinâmicos), para viajar entre 1 de maio a 28 de julho. 
Taxas aéreas incluídas :QR: 665 €. 
Consultar encargos adicionais e seguro opcional.
 
Partidas
Diárias (1 nov-15 out).
Notas de partida:
Qatar Airways: Lisboa/Porto.

Hotéis
Auckland. 1 noite Sudima Hotel Auckland City (hab. Superior)/4★

Rotorua. 2 noites Regent of Rotorua Boutique (hab. Superior)/4★ Sup.
Tongariro. 1 noite Chateau Tongariro (hab. Estándar)/4★

Wellington. 1 noite Rydges Wellington (hab. Superior King)/4★

Nelson. 2 noites Rutherford Hotel Nelson - A Heritage Hotel (hab. Premium)/4★

Hokitika. 1 noite Beachfront (hab. Ocean View)/4★

Franz Josef. 1 noite Scenic Hotel Franz Josef Glacier, (hab. Estándar)/3★Sup.
Wanaka. 1 noite Edgewater Resort (hab. 1 Bedroom Suite)/4★

Queenstown. 2 noites The Rees (hab. Superior)/4★ Sup
Christchurch. 1 noite Rydges Latimer Christchurch (hab. Superior)/4★

Hotéis previstos ou de categoria similar. 

A classificação dos hotéis é a estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo.64 | CATAI

4.065€

17 DIAS DESDE
DESCONTO, 
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C
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  •
  V

EN
DA

 A
NT

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

5%
DESCONTO 

  DETALHES ESPECIAIS PARA NOIVOS
Upgrade para veículo superior (sujeito a disponibilidade).

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.pt/viajes/lua-de-mel-na-nova-zelandia.html/13915/travelpricer


Dia 1 Portugal/Auckland
Partida em voo para Auckland, através da 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, popular para a prática de surf e colónias de 
gannet. O Museu de Auckland, com interessantes relíquias 
maori e polinésias e o Bairro Parnell, um dos mais antigos 
de Auckland até chegarmos à Baía da Missão. Em seguida, 
iremos em direção ao Viaduto para terminar na Sky Tower 
para uma vista única da cidade e das suas duas baías. 

Dia 5 Auckland/Waitomo/Rotorua
Pensão completa. Saída para visitar uma das mais famosas 
cavernas de vermes brilhantes "Footwhistle Cave", onde irá 
desfrutar desta experiência num ambiente íntimo. Almoço. À 
tarde, continuamos para Rotorua, e visitaremos Te Puia, uma 
reserva termal e centro cultural Maori onde admiramos os 
géisers, a lama a ferver e a escola de esculturas em madeira. 
À noite seremos recebidos de forma tradicional numa aldeia 
Maori, onde desfrutaremos das suas danças e canções e 
continuaremos com um jantar cultural Maori típico.

Dia 6 Rotorua/Christchurch
Após o pequeno-almoço, visita à reserva termal de 
Waimangu, um vasto vale com atividade geotérmica e um 
aspecto pré-histórico. Vamos dispor de tempo para observar 
os lagos Azul e Verde onde a água quente jorra de cada fissura 
na terra com um fluxo de bolhas e vapor. Partida em voo para 
Christchurch. Chegada e visita panorâmica da cidade.

Dia 7 Christchurch/Lake Tekapo/Wanaka
Pequeno-almoço. Partida para o Lago Tekapo, visita a este 
maravilhoso lago. Voo panorâmico opcional à volta do lago, 
do Monte Cook e dos glaciares Franz Josef e Fox. Partida para 
Wanaka. No caminho desfrutaremos de vistas magníficas do 
Monte Cook e de lagos e rios glaciares. 

Dia 8 Wanaka/Queenstown 
Pequeno-almoço e manhã livre. Partida para Queenstown 
via Arrowtown, paragem na Ponte Bungy onde o bungee 
jumping teve origem. Continuação até Queenstown, a 
capital mundial da aventura. Passeios turísticos incluindo o 
teleférico Skyline até ao topo do Pico do Bob.

Dia 9 Queenstown/Milford Sound/Queenstown 
Meia pensão. Visita de dia inteiro a Milford Sound. Um 
passeio de barco neste fiorde levar-nos-á até ao Mar da 
Tasmânia e dar-nos-á vistas magníficas do Pico de Mitre e 
das Cataratas de Bowen, onde as focas descansam sobre 
as rochas. Almoço. Regresso por estrada a Queenstown. 

Opcionalmente, se o tempo o permitir, podemos regressar 
de avioneta ou helicóptero.

Dia 10 Queenstown
Pequeno-almoço. Dia livre. 

Dia 11 Queenstown/Auckland/Maldivas ou Fiji
Pequeno-almoço.  Partida para Auckland. Ligação aérea para 
as Maldivas/Fiji. Noite a bordo.

Dia 12 Maldivas-Fiji
Chegada e transfere para o hotel. Alojamento.

Dias 13 a 15 Maldivas-Fiji
Pequeno-almoço. Dias livres. 

Dia 16 Maldivas-Fiji/Portugal
Pequeno-almoço. Voo de regresso a Portugal. Noite a bordo.  

Dia 17 Portugal
Chegada.

O ROMANCE NA NOVA ZELÂNDIA    
NOVA ZELÂNDIA AUCKLAND · ROTORUA · CHRISTCHURCH · WANAKA · QUEENSTOWN · 
CIRCUITO REGULAR EM CASTELHANO · OPÇÃO FIJI/MALDIVAS

Os nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista (reservas em classes 
especiais). Alojamento. Seguro de viagem.
Nova Zelândia: 2 almoços e 1 jantar (bebidas não incluídas). 
Transferes e visitas em serviço regular com assistência em 
castelhano/italiano. 
Maldivas. Pequeno-almoço. Transferes por lancha rápida 
com assistência em inglês.
Fiji. Pequeno almoço. Transferes privados em inglês por 
estrada.
 

Interessa saber
Preço desde baseado na Emirates Airlines, classe Q/T 
(Dynamic Fares), para viajar entre 2 de maio e 6 de junho.  
(Opçao Fiji). Taxas aéreas incluídas: EK: 560 €.
Consultar alteração de visitas para partidas a partir de 3 de 
abril.

Partidas
Novembro: 7, 21. Dezembro: 5, 26. 
Ano 2023. Janeiro: 9, 16. Fevereiro: 6, 13, 27. Março: 13, 27. 
Abril: 3, 17. Maio: 1, 15. Junho: 12, 26. Julho: 10, 24. Agosto: 
7, 14. Septembro: 4, 11, 18. Outubro: 2, 9, 16, 23. 
Notas de partida:
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.

Maldivas. 4 noites Velassaru Maldives/5★

Fiji. Coral Coast. 
4 noites

Shangri-La Yanuca Island, Fiji 
(Quarto Reef Deluxe King)/4★ Sup. 
(Só adultos)

Hotéis previstos ou de categoria similar. 

A classificação dos hotéis é a estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo. CATAI | 65

6.975€

17 DIAS DESDE
DESCONTO, 
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

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

5%
DESCONTO 

  DETALHES ESPECIAIS PARA NOIVOS
Nova Zelândia: Auckland, Rotorua, Wanaka e Queenstown, 
dois copos de vinho espumante no bar do hotel. Christchurch, 
um bolo pequeno no quarto.
Hotel Velassaru Maldives: garrafa de champanhe (375 ml), 
tapas no Chill Bar, uma escolha de três tapas com um copo 
de vinho. Um presente e um crédito de $25 para usar no spa.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.pt/viajes/pt-romace-nova-zelandia.html/14839/travelpricer


Dia 1 Portugal/Papeete 
Partida em voo para Papeete, porta de entrada para estas 
ilhas paradisíacas da Polinésia Francesa, através de uma 
cidade europeia. Noite a bordo.

Dia 2 Papeete/Huahine 
Chegada e ligação a Huahine. Huahine irá encantá-lo com 
as suas florestas exuberantes, paisagens preservadas e 
aldeias únicas. É um dos segredos mais bem guardados das 
ilhas do Taiti, um lugar onde se pode viver como os próprios 
habitantes locais. Uma lagoa profunda e cristalina rodeia as 
duas ilhas que constituem Huahine, enquanto magníficas 
praias de areia branca dão um toque especial. 

Dias 3 e 4 Huahine 
Pequeno-almoço. Conhecida como a "ilha secreta", a "ilha 
real" e a "ilha remota", muitos adjetivos encantadores 
evocam Huahine. E com razão: a ilha é um verdadeiro cocktail 
de paisagens e atmosferas polinésias. Fare e Parea são o lar 
de magníficas praias de areia branca. Pode dar um passeio 
na lagoa de cores mágicas, explorar o fundo do mar (recifes, 
grutas de peixes e jardins de corais), um dos maiores sítios 
arqueológicos das ilhas do Taiti, desfrutar de um cruzeiro ao 

pôr-do-sol, pesca de grandes espécies, surf, caminhadas, 
passeios a cavalo e kitesurfing.

Dia 5 Huahine/Bora Bora
Pequeno-almoço. Partida em voo para Bora Bora. Bora Bora 
"a Pérola da Polinésia", uma ilha vulcânica localizada numa 
das mais belas lagoas do mundo, com águas cristalinas 
e numerosas ilhotas paradisíacas (motus). A sua silhueta 
orgulhosa é esculpida pelos picos das suas três montanhas, a 
mais alta das quais é Otemanu (727 m). Bora Bora é uma ilha 
que seduz e não deixa ninguém indiferente.

Dias 6 e 7 Bora Bora
Pequeno-almoço. Dias livres para visitar a ilha. A lagoa de 
Bora Bora é um universo subaquático que é o lar de raias 
mantas, tubarões e simpáticos napoleões que lhe darão as 
boas-vindas enquanto mergulha, faz snorkelling ou num 
barco de fundo de vidro. Há muitas oportunidades para 
explorar a lagoa, motu e oceano (pesca, cruzeiros, jet ski, 
kitesurf, paddle boarding, canoagem e muito mais). E não se 
esqueça de fazer um passeio 4×4, fazer caminhadas ou ver 
tudo do ar num voo de helicóptero inesquecível.

Dia 8 Bora Bora/Papeete
Pequeno-almoço. Partida em voo para Papeete, a capital do 
Tahiti, "a ilha da luz". Possui cascatas de cortar a respiração, 
sítios arqueológicos e pontos cénicos inimitáveis. Não perca 
o mercado e desfrute das cores e sabores locais.  

Dia 9 Papeete/Portugal
Partida em voo de regresso a Portugal, através de uma 
cidade europeia. Noite a bordo.

Dia 10 Portugal
Chegada.

ROMANCE NA POLINÉSIA
POLINÉSIA PAPEETE · HUAHINE · BORA BORA 
COMBINADO PELAS ILHAS DE TAHITI 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble66 | CATAI

Os nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista (reservas em casos 
especiais). Alojamento e pequeno-almoço, excepto em 
Papeete, apenas alojamento. Transferes regulares com 
assistência em inglês. Voos internos na Polinésia. Assistência 
em língua inglesa à chegada. Seguro de viagem.

Interessa saber
Preço desde baseado no Air France, classe N, para viajar entre 
2 de novembro a 10 e dezembro.
Taxas aéreas incluídas: AF: 805 €.

O imposto de alojamento polinésio, 200 CFP 
(aproximadamente 2 euros) por pessoa por noite, deve ser 
pago pelos passageiros directamente no hotel, excepto em 
alguns hotéis onde o montante é diferente, tais como Le 
Tahiti By Pearl Resorts e Le Bora Bora by Pearl Resorts, que é 
aproximadamente 8 euros por pessoa por noite.
 
Partidas
Diárias (1 nov-20 out).
Notas de partida:
Air France/KLM: Lisboa/Porto.

Hotéis
Huahine. 3 noites Maitai Lapita Village 

Huahine/3★Sup.
Bora Bora. 3 noites Le Bora Bora by Pearl Resorts/4★ 

Sup.
Papeete. 1 noite Le Tahiti by Pearl Resorts/4★ 

Hotéis previstos ou de categoria similar. Temos uma ampla 
selecção de 4★ e 5★ hotéis nas várias ilhas da Polinésia. 
Consultar no TravelPricer em www.catai.pt

A classificação dos hotéis é a estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo.66 | CATAI

4.585€

10 DIAS DESDE
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

PREÇO ESTREL
A 

 •
 P

RE
ÇO ESTRELA  • PREÇO ESTRELA  •

  DETALHES ESPECIAIS PARA NOIVOS
Hotel Maitai Lapita Village Huahine: um páreo e uma t-shirt, 
um cocktail para o casal.
Hotel Le Bora Bora by Pearl Resort: garrafa de champanhe 
(37,5cl). 
Hotel Le Tahiti by Pearl Resort: presente surpresa.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.pt/viajes/romance-na-polinesia.html/20099/travelpricer


SEYCHELLES, POLINÉSIA, FIJI, ALASKA E TERRA DO FOGO NA PATAGÓNIA

NOIVOS DE CRUZEIRO PELO MUNDO

DOCUMENTAÇÃO E VISTOS

Informação válida para cidadãos portugueses. Passaporte válido por pelo menos 6 
meses a partir da data de regresso.
ESTADOS UNIDOS. Visto necessário: Não. Os clientes devem obter o ESTA (Electronic 
System for Travel Authorisation), que deve ser processado diretamente pelo cliente 
online. Deve ser obtido pelo menos 72 horas antes da chegada ao destino: aplicação 
VISA Waiver no sítio web https://esta.cbp.dhs.gov/esta. Custa 21 USD e é válido por 2 
anos ou a data de validade do passaporte (o que ocorrer primeiro).
CANADÁ. É necessário um visto: Não, só o ETA se entrar por via aérea, e é obtido online: 
http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp o custo é de 7 CAD (dólares canadianos) e 
é válido por 5 anos ou a data de validade do passaporte (o que ocorrer primeiro). Ao 
preenchê-lo, aconselhamo-lo a ter especial cuidado em introduzir correctamente os 
números e/ou letras do seu passaporte.  
POLINÉSIA, FIJI, SEYCHELLES, ARGENTINA E CHILE. Não é necessário visto. 

INTERESSA SABER

VACINAÇÃO. Não existem vacinas obrigatórias para viajantes da União Europeia, exceto 
para o que cada país decidir em relação ao protocolo COVID.
NOTAS. Devido aos elevados custos médicos, recomendamos Protecção + seguro.



Dia 1 Portugal/Seychelles
Partida em voo para as Seychelles. Noite a bordo.

Dia 2 Seychelles/Mahé/Victoria/Ilha St. Anne
Chegada ao aeroporto internacional de Seychelles. Transfere 
para o porto de  Mahé Inter Island Quay para embarcar entre 
as 15.00 e as 16.00h. Após o cocktail de boas-vindas e o 
briefing de segurança, deixaremos Port Victoria, navegando 
para a vizinha ilha de St. Anne 's, onde paramos para um 
refrescante banho. Jantar de boas-vindas. Pernoita ao largo 
de St. Anne.

Dia 3 Ilha St. Anne/Ilha Curieuse
Pensão completa. Deixamos a ilha de St. Anne para chegar à 
Ilha Curieuse. Visitaremos esta ilha desabitada, uma antiga 
colónia de leprosos e lar de tartarugas gigantes. A nossa 
visita a pé com um guia do parque levar-nos-á a uma quinta, 
através de florestas de mangue. Regresso à praia para 
desfrutar de um churrasco à sombra das árvores. Durante a 
tarde pode desfrutar da praia. Pernoita ancorados. 

Dia 4 Ilha Curieuse/Ilha Cousin/Anse lazio-Praslin
Pensão completa. De manhã navegamos para a Ilha Cousin. 
Visita ao santuário das aves, um local sob a protecção do 
conselho internacional para a preservação das aves. Um 
quarto de milhão de aves reproduzem-se na Ilha Cousin e 
há também várias praias de nidificação de tartarugas. Tarde 
de navegação até  Anse Lazio, Praslin,  uma das mais belas 
praias do mundo. Pernoita ancorados.

Dia 5 Anse Lazio- Praslin/Ilha St. Pierre/Baía St. Anne- 
Praslin
Pensão completa. De manhã partimos para Aride. A nossa 
excursão com guias locais irá levá-lo ao topo da ilha para 
uma vista de cortar a respiração. A ilha é o lar da gardénia 
de wright, que não se encontra em mais lado nenhum na 
terra, bem como de várias espécies de aves. Ao meio-dia 
navegamos para a Ilha de St. Pierre  onde chegaremos 
depois do almoço. Breve paragem, para nadar ou realizar 
snorkelling. À noite navegaremos para Baia St. Anne, Praslin.

Dia 6 Baía St. Anne- Praslin/Ilha Felicite ou Grand Soeur/
La Digue
Pensão completa.  Visita opcional ao Vale de Mai. Pela tarde, 
chegamos à Ilha Felicite ou à ilha Grand Soeur para nadar, 
praticar snorkeling ou mergulho. Partida para La Digue à 
tarde. Ancoramos em frente ao porto. Alojamento.

Dia 7 La Digue/Ilha Moyennev
Pensão completa. Visita opcional de meio dia a La Digue, 
uma ilha tranquila onde o tempo está parado: praticamente 
não há carros, apenas bicicletas e carroças. O nosso passeio 
opcional levar-nos-á à Reserva Natural Veuve, e passando 
pela union plantation chegaremos a Anse Source d'Argent. 
Visitaremos o forno de copra, o tradicional moinho de óleo 
de coco e a casa de plantação colonial. Depois tempo livre na 
praia Anse Source d'Argent, uma das praias mais magníficas 
do mundo, com as suas famosas formações rochosas típicas 

das Seychelles. Tempo livre para encontrar a sua lembrança 
perfeita em la passe, a aldeia principal da ilha, antes de 
regressar ao navio. Navegamos para a Ilha de Moyenne, ao 
largo de Mahé. Pernoita ancorados. 

Dia 8 Ilha Moyenne/Mahe/Victoria
Pensão completa. Pequena visita guiada à ilha e tempo 
livre para nadar. Churrasco na praia. Pela tarde, partida 
de Moyenne para navegar até ao porto de Mahé - Victoria. 
Chegada ao fim da tarde ao  Inter Island Quay, Mahe. Jantar 
do capitão com música e dança. Noite em Mahe.

Dia 9 Victoria/Portugal
Pequeno-almoço e desembarque das 9.00 às 10.00. Tempo 
livre até à hora do transfere para o aeroporto para o voo de 
regresso. Noite a bordo.

Dia 10 Portugal
Chegada.

CRUZEIRO PELAS SEYCHELLES 
SEYCHELLES CURIEUSE · COUSIN · PRASLIN · ARIDE · LA DIGUE · FÉLICITE O GRAND SOEUR · MOYENNE 
PENSÃO COMPLETA A BORDO

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble68 | CATAI

Os nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista (reservas em classes 
especiais). Transfere regular com assistência em inglês na 
chegada e na partida no aeroporto de Mahe. Alojamento 
no navio de cruzeiro M/Y Pegasus, em Cat. B, cabine dupla 
ou twin (2 camas) com duche/wc privado e ar condicionado. 
Pensão completa durante o cruzeiro (começando com o 
jantar no dia 2, terminando com o pequeno-almoço no dia 
9), incluindo pequeno-almoço buffet americano, almoço 
e jantar, cocktail de boas-vindas, noite temática local e um 
churrasco (se o tempo o permitir). Jantar do Capitão. Café, chá 
e água mineral ao longo do dia. Utilização de equipamento 
de pesca e snorkelling (sujeito à disponibilidade). Guia/
coordenador de língua inglesa. Excursões nas ilhas de 
Cousin, Curieuse e Aride, guiadas pelos próprios guias do 
parque. Taxas portuárias 395 €. Seguro de viagem.

Interessa saber
Preço desde baseado Emirates, classe T (tarifa dinâmica), 
para partida entre 2 e 9 de dezembro e entre 6 de janeiro e 
23 de junho, em cabine Cat. B. 
Taxas aéreas incluídas: EK: 440 €.
É necessário um mínimo de 12 participantes para que o 
cruzeiro operar.
Os itinerários estão sujeitos a alterações a critério da Variety 
Cruises, do comandante do navio ou das autoridades 
portuárias devido a condições especiais (condições 
meteorológicas adversas, etc.).

Partidas
Novembro: 4, 11, 25. Dezembro: 2, 9, 23, 31.
Ano 2023. Janeiro: 6, 13, 27. Fevereiro: 10, 17. Março: 3, 10, 
31. Abril: 7, 14, 21, 28. Maio: 5, 12, 19, 26. Junho: 2, 9, 16, 24, 
30. Julho: 7, 14, 21, 28. Agosto: 4, 11, 18, 25. Setembro: 1, 8, 
15, 22, 29. Outubro: 27.
Notas de partida:
Emirates: Lisboa/Porto.

Hotéis
Ilhas Seychelles. 
7 noites

MY Pegasus (Cat. B: Cubierta 
principal/Sun Deck)

A classificação dos hotéis é a estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo.68 | CATAI

3.960€

10 DIAS DESDE
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

PREÇO ESTREL
A 

 •
 P

RE
ÇO ESTRELA  • PREÇO ESTRELA  •

  DETALHES ESPECIAIS PARA NOIVOS
Uma receção com bolhas: espumante, doces tradicionais de 
acordo com costumes locais de casamento, flores frescas e 
decoração especial do quarto.
Um gesto romântico: um jantar à luz de velas no nosso local 
favorito para os noivos ou uma massagem de 45 min. casal 
no spa do MY Pegasus.
Presente especial da companhia de transporte para o casal.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.pt/viajes/cruzeiro-nas-seychelles.html/20290/travelpricer


Dia 1 Portugal/Papeete
Partida em voo para Papeete, porta de entrada para estas 
ilhas paradisíacas da Polinésia Francesa, através de uma 
cidade europeia. Noite a bordo.

Dia 2 Papeete
Chegada e transfere para o hotel. Alojamento (o alojamento 
estará disponível à chegada).

Dia 3 Papeete/Raiatea
Partida em voo para Raiate, que significa “paraíso longínquo" 
e “céu de luz suave”. Primeiro foi batizado como Havai’i e é 
considerado a pátria dos antigos da polinésia. Transfere para 
o porto para embarcar no navio de cruzeiro Bora Bora Dream. 
Boas-vindas pela tripulação e almoço. Navegar dentro da 
lagoa Raiatea/Tahaa até Motu Tau Tau. Tempo livre para 
snorkelling num jardim de coral. Alojamento em regime de 
pensão completa.

Dia 4 Raiatea/Bora Bora
Pensão completa. Navegação para Bora Bora (aprox. 4h.). 
Ancoramos ao largo de Motutapu. Tarde livre para nadar com 
tubarões ou descobrir uma das mais belas ilhas do Tahiti. 
Bora Bora é um vulcão que se eleva sobre uma das mais 
belas lagoas do mundo, mostrando infinitas tonalidades de 
azul, desde o mais translúcido ao mais escuro. Vasta maré 
com praias de areia branca e filas de coqueiros rodeiam a 
lagoa esmeralda de Bora Bora, povoada por uma multidão 
de peixes e corais de cores mágicas. 

Dia 5 Bora Bora
Pensão completa. Hoje podemos nadar com as mantas, 
caminhar ao longo da praia ou remar em caiaque. Cruzaremos 
a famosa lagoa de Bora Bora. 

Dia 6 Bora Bora/Raiatea
Pensão completa. Visita opcional a uma quinta de pérolas 
negras e snorkelling à noite.

Dia 7 Raiatea/Tahaa
Pensão completa. Tempo livre em Raiatea para visitar a 
aldeia principal. Opcionalmente, pode reservar uma visita 
guiada a Raiatea, o templo Taputapuatea, a primeira marae 
do Triângulo Polinésio, onde se realizam cerimónias de 
investidura, alianças e encontros internacionais. Hoje, 
comunidades do Havaí, Nova Zelândia e Ilhas Cook fazem 
peregrinações a este lugar, que consideram ser o berço da 
sua cultura. Navegação para a Ceran Motu. Tempo livre.

Dia 8 Tahaa/Huahine
Pensão completa. Navegação até Huahine (aprox. 
4h). Huahine encanta o visitante com as suas florestas 
exuberantes, paisagens preservadas e aldeias únicas, é um 
dos segredos mais bem guardados das ilhas do Taiti. Tempo 
livre para atividades náuticas.

Dia 9 Huahine/Raiatea
Pensão completa. Navegação até à Aldeia Tarifária, 
visita da aldeia e tempo livre para atividades aquáticas. 

Opcionalmente, pode visitar os sítios arqueológicos de 
Huahine: plantações de baunilha, etc. Após o almoço, 
regresso a Raiatea.

Dia 10 Raiatea/Papeete
Desembarque às 08.00 horas. Transfere para o aeroporto. 
Partida em voo para Papeete. Alojamento em Papeete.

Dia 11 Papeete/Portugal
Quarto de hotel à sua disposição até às 18.00h. Partida em 
voo de regresso a Portugal. Noite a bordo.

Dia 12 Portugal
Chegada.

SONHOS DE BORA BORA 
POLINÉSIA FRANCESA TAHITÍ · RAIATEA · BORA BORA · TAHA´A · HUAHINE 
VOOS + CRUZEIRO + HOTEL · NOVIDADE

Os nossos serviços
Voos de linha regular, classe turista (reservas em classes 
especiais). Assistência em língua inglesa à chegada. Transferes 
em serviço regular com assistência em inglês. Só alojamento 
em Papeete. Pensão completa no catamarã com 6 cabines 
duplas espaçosas com casas de banho privadas. Uma espaçosa 
berlina com uma vista panorâmica de 360º, e capacidade 
máxima de 12 passageiros. Serviços de tripulação (2 pessoas, 
capitão e cozinheiro, de língua inglesa). 2 conjuntos de lençóis, 
toalhas e toalhas de praia por pessoa/semana. Desportos 
aquáticos a bordo: equipamento de snorkelling, caiaque. 
Seguro de viagem.

Interessa saber
Preço desde baseado na Air France, classe N, para partida a 8 
de dezembro, nos hotéis/barco/cabine indicados.  
Taxas aéreas incluídas. AF: 805 €.
Devido a operações de voo, algumas partidas podem exigir 
uma pernoita em Los Angeles ou uma partida um dia antes, 
no caso da Air France.
Os itinerários estão sujeitos a alterações à descrição do 
capitão do navio em caso de condições meteorológicas 
adversas. Tais alterações não dão direito a qualquer 
reembolso imediato aos passageiros. 
Supl. opcional para Cabine Superior: 175 € por cabina.

Partidas
Quintas-feiras (4 nov-27 out).
Notas de partida:
Air France: Lisboa/Porto.

Hotéis
Papeete. 1 noite Le Tahiti by Pearl Resort (Quarto 

Deluxe Oceanview)/4★

Cruzeiro. 7 noites Archipels Cruises - Bora Bora Dream 
LG 620 (Cat. standard)

Papeete. 1 noite Le Tahiti by Pearl Resort (Quarto 
Deluxe Oceanview)/4★

Hotéis previstos ou de categoria similar. 

A classificação dos hotéis é a estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo. CATAI | 69

4.425€

12 DIAS DESDE
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

PREÇO ESTREL
A 

 •
 P

RE
ÇO ESTRELA  • PREÇO ESTRELA  •

  DETALHES ESPECIAIS PARA NOIVOS
Upgrade para cabine superior (sujeito a disponibilidade).

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.pt/viajes/oferta-isla-de-bora-bora.html


Dia 1 Portugal/Fiji
Partida em voo para as Fiji, pela rota escolhida. Noite a bordo.

Dia 2 Em voo

Dia 3 Ilhas Fiji/Mamanucas
Chegada e transfere para o porto. Partida de barco para as 
ilhas Mamanucas, situadas ao largo da costa de Nadi. Estas 
ilhas idílicas são um dos destinos mais populares das Fiji. 
Alojamento.

Dias 4 e 5 Mamanucas
Pequeno-almoço. Dias livres para desfrutar da praia e do 
fundo do mar. Alojamento.

Dia 6 Mamanucas/Cruise (Baía de Yalobi)
Pensão completa. Transfere para o navio na Baía de Yalobi. 
A sua viagem ao paraíso continua, agora neste maravilhoso 
cruzeiro a bordo dos príncipes das Fiji. Ao pôr-do-sol, 
desfrute de um copo de espumante, antes do jantar com o 
capitão. Alojamento a bordo.

Dia 7 Lagoa Azul
Pensão completa. O nosso destino hoje é a famosa Lagoa 
Azul. Teremos tempo livre para desfrutar da praia, explorar 
esta ilha privada, snorkel. À noite, desfrutará de um jantar 
tradicional na praia, acompanhado de canto, dança e 
narração de histórias pelos aldeões locais. Alojamento a 
bordo.

Dia 8 Lagoa Azul/Ilha Sawa-I-Lau
Pensão completa. De manhã, desfrutaremos de um 
passeio pela ilha e pelo mercado de conchas ou, se preferir, 
participaremos num safari de snorkelling guiado. Após o 
almoço, chegada às grutas de Sawa-I-Lau, onde se pode 
fazer uma visita guiada privada: ver uma caverna majestosa 
e, após um breve banho, chegar à segunda das grutas de 
calcário. À noite, visitar a aldeia de Tamu Sua. Alojamento a 
bordo.

Dia 9 Ilha Sawa-I-Lau/Ilha Draw Aga 
Pensão completa. Durante os meses de Maio a Outubro, 
pode fazer snorkel com raios de manta. O nosso biólogo 

contar-lhe-á tudo sobre o fundo do mar que poderá ver. 
Jantar de barbecue sob as estrelas. Alojamento a bordo.

Dia 10 Ilha Drawaga/Denarau
Pequeno-almoço. Transfere para o hotel. Alojamento.

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

Dia 12 Portugal
Chegada.

FIJI: ILHAS MAMANUCAS E CRUZEIRO DA LAGOA AZUL
ILHAS FIJI MAMANUCAS · YALOBAI · LAGUNA AZUL · SAWA-I-LAU · DRAWAQA · DENARAU
NOVIDADE

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble70 | CATAI

Os nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista (reservas em classes 
especiais). Assistência em inglês à chegada. Transferes 
privados em inglês. Alojamento e pequeno-almoço em 
Denarau e Matamanoa. Pensão completa no cruzeiro (sem 
bebidas). Alojamento em cabines duplas ou twin (2 camas) 
com duche/wc privado e ar condicionado. Utilização de 
equipamento de snorkelling, caiaques e pranchas de surf 
(com raquete). wi-fi gratuito em áreas públicas (onde a 
cobertura o permita). Disponíveis dispensadores de água, 
chá e café 24hrs. Seguro de viagem. 

Interessa saber
Preço desde baseado na United Airlines, Lufthansa, Air 
Canada, Swiss and Brussels, classe K, e Fiji Airways, classe 
V, (Preços dinâmicos), para viajar entre 5 de novembro e 10 
de dezembro, em hotéis/navios/cabinas, conforme indicado.
Taxas de aeroporto incluídas LH/FJ: 475 €.
Devido a operações de voo, algumas partidas podem exigir 
uma pernoita em Los Angeles ou uma noite extra em voo ou 
em Fiji.

Os itinerários estão sujeitos a alterações à descrição do 
capitão do navio em caso de condições meteorológicas 
adversas. 
Os camarotes são atribuídos apenas no momento do check-
in. Não podemos garantir uma determinada preferência de 
cabine ou convés, no entanto, faremos o nosso melhor para 
acomodar qualquer pedido específico. Todos estão acima da 
linha de água e têm janelas com vista para o mar.
Cortesia dos Cruzeiros Blue Lagoon: saco de mão, por 
camarote e uma garrafa de água metálica reutilizável e um 
sulu (páreo) por pessoa.
Limite de bagagem: A bagagem está limitada ao que pode 
ser guardado nas cabines, pelo que se recomenda levar em 
excesso.

Partidas
Terça-feira (2 nov-24 out).
Notas de partida:
United Airlines/Lufthansa/Air Canada/Swiss/Brussels/Fiji 
Airways: Lisboa/Porto.

Hotéis
Ilhas Mamanucas. 
3 noites

Matamanoa Islad Resort 
(Beachfront Bure with Plunge 
Pool)/4★

Cruzeiro. 4 noites Blue Lagoon Cruises - MV Fiji 
Princess (Camarote no deck 
Hibiscus)

Denarau. 1 noite Sheraton Fiji Resort (Quarto Garden 
View King)/5★

Hotéis previstos ou de categoria similar. 

A classificação dos hotéis é a estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo.70 | CATAI

4.465€

12 DIAS DESDE
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

PREÇO ESTREL
A 

 •
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RE
ÇO ESTRELA  • PREÇO ESTRELA  •

  DETALHES ESPECIAIS PARA NOIVOS
Upgrade para cabine superior (sujeito a disponibilidade).

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.pt/viajes/cruzeiero-mamanuca-yasawa-islands.html


Dia 1 Portugal/Fiji
Partida em voo para as Fiji, pela rota escolhida. Noite a bordo.

Dia 2 Em voo

Dia 3 Fiji
Chegada e transfere para Denarau, centro de trânsito para as 
ilhas exteriores de Mamanuca e Yasawa. Alojamento.

Dia 4 Denarau/Ilha de Denarau/Tivua 
Pensão completa - Bula! Bem-vindo a bordo do Reef 
Endeavour para começar a sua aventura nas Ilhas Fiji. 
Navegação até à ilha de Tivua. Tempo livre para explorar os 
jardins de coral ou um passeio panorâmico pela ilha antes de 
apreciar um pôr-do-sol do Pacífico Sul na sua primeira noite 
no mar. Noite a bordo.

Dia 5 Ilha Tivua/Ilha dos Irmãos/Ilha Brothers/Naviti 
Pensão completa. Comece o dia com um mergulho na 
idílica Baía da Ilha Brothers. Navegue até Naviti, onde 
encontrará beleza no seu estado original, banhando-se em 
águas salgadas ao longo de praias de areia branca. Hoje à 

noite teremos uma festa tradicional das Fiji e uma actuação 
cultural. Noite a bordo.

Dia 6 Yasawa/Ilha Sawa-I-Lau
Pensão completa. Descubra a grandiosidade lendária de 
Sawa-I-Lau e as suas famosas grutas de pedra calcária. Nadar 
na lagoa da caverna é uma experiência maravilhosa. Snorkel 
em espectaculares jardins de coral ou, se preferir, pode 
escalar até ao topo do Monte Tamasua na ilha de Yasawa. 
Noite a bordo.

Dia 7 Sawa-I-Lau/Yaqeta/Ilha Drawaga
Pensão completa. Continuar a navegar pelas ilhas Yasawa 
e descobrir os jardins de coral e a areia quente de Yaqeta. 
Navegando através dos espectaculares canais do Drawaga, 
onde se pode fazer um snorkelling incrível para ver raias 
manta (dependendo da estação do ano). Noite a bordo.

Dia 8 Port Denarau/Costa dos Corais
Pequeno-almoço. Chegada a Port Denarau. Desembarque e 
partida para a Costa dos Corais. Alojamento.

Dias 9 e 10 Costa dos Corais
Pequeno-almoço. Dias livres para relaxar junto à piscina, 
realizar atividades aquáticas ou fazer um emocionante 
passeio de barco no rio Sigatoka. Visite o primeiro Parque 
Nacional das Fiji, as Dunas de Areia de Sigatoka.

Dia 11 Costa dos Corais/Portugal
Pequeno-almoço. Partida no voo de regresso pela rota 
escolhida. Noite a bordo.

Dia 12 Portugal
Chegada.

FIJI: CRUZEIRO CAPITÃO COOK E CORAL COAST 
ILHAS FIJI DENARAU · ILHA TIVUA · ILHA NAVITI· ILHA YASAWA · ILHA SAWA-I-LAU · COSTA DOS CORAIS
NOVIDADE

Os nossos serviços
Voos de linha regular, classe turista (reservas em classes 
especiais). Assistência em língua inglesa à chegada. Transferes 
privados e em inglês. Alojamento e pequeno-almoço em 
Denarau e na Costa dos Corais. Pensão completa no cruzeiro. 
Alojamento em cabines duplas ou twin (2 camas) com duche/
wc privado e ar condicionado. Utilização de equipamento de 
snorkelling (sujeito a disponibilidade). Cocktail de boas-vindas. 
Noite temática local e jantar com o Capitão. Dispensadores de 
água mineral, chá e café disponíveis 24 horas por dia. Seguro 
de viagem.

Interessa saber
Preço desde baseado na United Airlines, Lufthansa, Air 
Canada, Swiss and Brussels, classe K, e Fiji Airways, classe V, 
(Preços dinâmicos), para viajar entre 5 de novembro e 10 de 
dezembro, hotéis/barcos, conforme indicado.
Taxas aéreas incluídas. LH/FJ: 475 €.
Devido a operações de voo, algumas partidas podem exigir 
uma pernoita em Los Angeles ou uma noite extra em voo ou 
em Fiji.
Os itinerários estão sujeitos a alterações à descrição da 
capital do navio, em caso de condições meteorológicas 
adversas. 

A maioria das excursões, duas vezes por dia, estão incluídas. 
Piscina de água doce e biólogo marinho para apresentações 
culturais e marinhas.
Uma sobretaxa de combustível de 20 FJD por pessoa por 
noite é pagável a bordo.
Limite de bagagem: A bagagem é limitada ao que pode 
ser armazenado nas cabines, pelo que se recomenda não 
transportar excesso. Existe uma área de armazenamento 
debaixo de cada cama. Toda a bagagem deve ser claramente 
etiquetada com nome e o número de cabine. 

Partidas
Novembro: 5. Dezembro: 10, 24, 31.
Ano 2023. Janeiro: 7, 21. Fevereiro: 11, 25. Março: 4, 11. 
Abril: 1, 8, 15, 29. Maio: 6, 13, 27. Junho: 3, 10, 17, 24. Julho: 
1, 8, 15, 22, 29.  Agosto: 5, 12, 19, 26. Setembro: 2, 16, 23, 
30. Outubro: 7, 14.
Notas de partida:
United Airlines/Lufthansa/Air Canada/Swiss/Brussels/Fiji 
Airways: Lisboa/Porto.

Hotéis
Denarau. 1 noite Sheraton Fiji Resort (Hab. Garden 

View King)/5★

Cruzeiro. 4 noites Captain Cook Cruises – MV 
Reef Endeavour (Cat. C Ocean 
Stateroom)

Coral Coast. 
3 noites

Shangri-La Yanuca Island, - só 
adultos - (Quarto Reef Deluxe 
King)/4★Sup.

Hotéis previstos ou de categoria similar. 

A classificação dos hotéis é a estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo. CATAI | 71

4.285€

12 DIAS DESDE
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

PREÇO ESTREL
A 
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ÇO ESTRELA  • PREÇO ESTRELA  •

  DETALHES ESPECIAIS PARA NOIVOS
Upgrade para cabine superior (sujeito a disponibilidade).

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.pt/viajes/cruzer-capitao-cook-coral-coast.html


Dia 1 Portugal/Buenos Aires 
Partida em voo para Buenos Aires. Noite a bordo. 

Dia 2 Buenos Aires 
Chegada a Buenos Aires. Visita da cidade de Buenos Aires, 
com uma duração de 4 horas e possibilidade de transfere, no 
final para o hotel ou ficar no lugar onde termina o passeio. 
Tarde livre. Alojamento. 

Dia 3 Buenos Aires
Pequeno-almoço. Dia livre.

Dia 4 Buenos Aires/Ushuaia 
Pequeno-almoço. Partida em voo para Ushuaia. Resto do dia 
livre. 

Dia 5 Ushuaia 
Pequeno-almoço. Visita ao Parque Nacional da Terra de Fogo. 
Tarde livre. 

Dia 6 Ushuaia/Cruzeiro "Australis". 
Meia pensão. Às 16 horas, embarque no cruzeiro. Cocktail 
de Boas Vindas e partida para o fim do mundo. Vamos viajar 
pela Patagónia e a Terra do Fogo através do Canal de Beagle 
e do Estreito de Magalhães. Jantar a bordo. 

Dia 7 Cruzeiro "Australis" (Cabo Horn - Baía de Wulaia) 
Pensão completa. Navegação através do Canal Murray 
para desembarque no P. N. Cabo Horn (se a Mãe Natureza 
o permitir). É conhecido como "O Fim do Mundo". 
Desembarque na Baía de Wulaia, lugar histórico de um dos 
maiores povoados dos canoístas nativos de Yámana. 

Dia 8 Cruzeiro "Australis" (Glaciar Pía – Glaciar Garibaldi) 
Pensão completa. Navegamos ao longo do braço noroeste do 
Canal de Beagle para desembarcar no fiorde da Pía. Excursão 
ao miradouro de onde se pode ver o glaciar, cuja língua 
principal se estende desde o topo da cadeia montanhosa até 
ao mar. À tarde, entraremos no fiorde de Garibaldi para um 
passeio pela fria floresta tropical da Patagónia. 

Dia 9 Cruzeiro "Australis" (Seno Agostini-Eagle Glaciar-
Águila Glaciar-Condor Glaciar) 
Pensão completa. Navegaremos pelo Canal Cockburn para 
entrar no Seno Agostini e apreciar os glaciares que descem 
do centro da Cordilheira Darwin. Desembarcaremos também 
em barcos do zodíaco para um passeio suave à volta de uma 
lagoa formada pelo derretimento do glaciar Águila, até 
chegarmos à frente. À tarde, navegação em barcos do zodíaco 
para se aproximar do Glaciar Condor. 

Dia 10 Cruzeiro "Australis" (Ilha Magdalena)/Punta 
Arenas/Puerto Natales 
Pequeno-almoço. Desembarcamos na Ilha da Magdalena, 
se o tempo o permitir. Durante a caminhada até ao farol 
poderemos ver uma enorme colónia de pinguins de 
Magalhães. Em Setembro e Abril, esta excursão é substituída 
por um desembarque na Isla Marta. Chegamos a Punta Arenas, 
desembarcamos aproximadamente às 11:30 da manhã e 
continuamos de autocarro regular para Puerto Natales. 

Dia 11 Puerto Natales (P. N. Torres del Paine) 
Meia pensão. Excursão ao Parque Nacional de Torres del 

Paine. Almoço de piquenique. Regresso a Puerto Natales. 

Dia 12 Puerto Natales/Calafate 
Pequeno-almoço. Partida em autocarro regular para a 
fronteira argentina para continuar para Calafate (aprox. 6 h). 

Dia 13 Calafate (Glaciar Perito Moreno) 
Pequeno-almoço. Excursão ao Glaciar Perito Moreno 
(incluída uma viagem de barco até à base do glaciar). 

Dia 14 Calafate/Buenos Aires/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo para Buenos Aires. 
Chegada ao aeroporto internacional para ligação com o voo 
de regresso a Portugal. Noite a bordo. 

Dia 15 Portugal
Chegada.

“AUSTRALIS”: EXPLORADORES DA PATAGÓNIA
ARGENTINA · CHILE BUENOS AIRES · USHUAIA · CRUZEIRO AUSTRALIS · PUERTO NATALES · CALAFATE
PENSÃO COMPLETA A BORDO CON BEBIDAS INCLUÍDAS

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble72 | CATAI

Os nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista (reserva em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-almoço. 1 almoço 
piquenique (bebidas não incluídas). Cruzeiro Australis: 3 
almoços e 4 jantares a bordo (bebidas incluídas). Bar aberto 
a bordo. Taxas portuárias e de embarque. Transferes em 
serviço regular, excepto em Buenos Aires em serviço privado. 
Serviço regular de autocarros Punta Arenas/Puerto Natales/
Calafate. Excursões e visitas em serviço regular (partilhadas 
com outros clientes) com guias locais. Seguro de viagem.. 

Interessa saber
Preço desde baseado nas Aerolíneas Argentinas, classe E, 
para viajar a 4 de abril, em hotéis indicados. 
Taxas aéreas incluídas. AR: 405 €. 
 O check-in no hotel é a partir das 15 horas. Para alojamento 
imediato, por favor consulte os suplementos. De 23 Dez a 6 
Jan Hotel Los Cauquenes requer no mínimo 3 noites.

Partidas
Novembro: 3, 7*, 11, 15*, 19, 23*, 27. Dezembro: 1*, 5, 9*, 
13, 17*, 21, 25*, 29. Ano 2023. Janeiro: 2*, 6, 10*, 14, 18*, 
22, 26*, 30. Fevereiro: 3*, 7, 11*, 15, 19*, 23, 27*.   Março: 3, 
7*, 11, 15* ,19, 23*, 27. Abril: 4. Setembro: 24. Outubro: 2, 
10, 18, 22*, 26, 30.   (*) M/V Stella Australis.
Notas de partida:
Aerolíneas Argentinas: Lisboa.

Hotéis
Buenos Aires.  2 noites Merit Buenos Aires/3★

Ushuaia. 2 noites Villa Brescia/3★

Stella-Ventus Australis. 
4 noites

Cabina B

Puerto Natales. 2 noites Vendaval/3★

Calafate. 2 noites Kapenke/3★

Hotéis previstos ou de categoria similar. Consultar outras 
categorias de hotéis superiores em www.catai.pt 

A classificação dos hotéis é a estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo.72 | CATAI

4.665€

15 DIAS DESDE
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

PREÇO ESTREL
A 

 •
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RE
ÇO ESTRELA  • PREÇO ESTRELA  •

  DETALHES ESPECIAIS PARA NOIVOS
Hotéis durante o itinerário oferecem: upgrade para quarto 
superior, check-in antecipado e check-out tardio (sujeito 
a disponibilidade), garrafa de vinho (nem todos) e doces. 
Crucero Australis: upgrade para cabine superior: de B para 
A, de A para AA, de AA para AAA (sujeito a disponibilidade), 
mensagem de boas-vindas do capitão e garrafa de vinho 
espumante ou vinho.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.pt/viajes/australis-exploradores-da-patagonia.html


Dia 1 Portugal/Vancouver
Partida em voo para Vancouver. Chegada e alojamento.

Dia 2 Vancouver
Meia pensão. Visita panorâmica da cidade onde visitamos 
a exótica Chinatown, a segunda maior do mundo, Gastown, 
e continuamos até Stanley Park, que oferece uma vista 
maravilhosa da baía da cidade e das Montanhas Costeiras. 
Finalmente iremos à ilha de Granville com o seu artesanato 
local. Tarde livre. À noite, jantar romântico num dos 
restaurantes mais elegantes de Vancouver (transferes não 
incluídos).

Dia 3 Vancouver/Cruzeiro Alasca
Meia pensão. Transfere para o cais para embarque no navio 
de cruzeiro. Jantar a bordo do M/S Volendam.

Dia 4 Cruzeiro Alasca/Inland Passage
Pensão completa a bordo. Um dia navegando através do 
“Inland Passage”, uma das rotas marítimas mais panorâmicas 
do mundo e uma das poucas onde os navios de cruzeiro 
podem navegar perto das escarpas das montanhas. Durante 
a navegação podemos contemplar florestas, glaciares que 
cristalizam os picos das cadeias montanhosas e aldeias 
impregnadas de história e cultura.

Dia 5 Cruzeiro Alasca/Juneau
Pensão completa a bordo. Chegada a Juneau, a capital do 
Alasca, às 13 horas. Juneau encontra-se no sopé das grandes 
montanhas, junto do Canal Gastineau, e do impressionante 
Glaciar Mendenhall, ao qual sugerimos uma visita.

Dia 6 Cruzeiro Alasca/Skagway
Pensão completa a bordo. Chegada a Skagway às 7 da manhã, 
situadas na rota dos Prospectores de Ouro que passaram 
pela cidade para apanhar a antiga linha férrea White Pass. 
Sugerimos explorar as pequenas lojas de tecelagem e visitar 
o Red Onion Saloon. Não perca o Museu Trail 98 e Klondike 
Gold Rush Park. Partida de Skagway às 21:00 horas.

Dia 7 Cruzeiro Alasca/Glacier Bay
Pensão completa a bordo. Dia de navegação através do 
Parque Nacional de Glacier Bay, uma Reserva da Biosfera da 
UNESCO e Maravilha da Humanidade.

Dia 8 Cruzeiro Alasca/Ketchikan
Pensão completa a bordo. Chegada a Ketchikan onde temos 
o dia inteiro para passear por este encantador lugar. Na Creek 
Street podemos encontrar o Museu de História, onde existe 
a maior coleção de totens do Alasca. A pequena aldeia nativa 
de Saxman também é motivo de visita. Partida de Ketchikan.

Dia 9 Cruzeiro Alasca/Inland Passage
Pensão completa a bordo. Dia de navegação através da 
“Inland Passage”, desfrutando da sua bela paisagem.

Dia 10 Vancouver/Whistler/Vancouver
Pequeno-almoço. Chegada a Vancouver. Às 8h50, 
apresentação no exterior do terminal de cruzeiros em frente 
ao Hotel Pan Pacific para uma visita guiada a Whistler. Saindo 
de Vancouver, iremos percorrer uma das estradas mais 
espetaculares do mundo: a Sea to Sky Highway. Passamos 
pela aldeia de Squamish, onde o monólito de granito mais alto 

do Canadá ergue-se majestosamente - Chefe Stawamus, mais 
conhecido como "O Chefe". Chegamos a Whistler Village com 
as suas muitas lojas e restaurantes que são um deleite para 
o viajante que procura a lembrança certa enquanto admira a 
bela paisagem de montanha. Regresso a Vancouver.

Dia 11 Vancouver/Victoria/Vancouver
Pequeno-almoço. Passeio de barco de 90 minutos (incluído) 
até à Ilha de Vancouver. Navegamos entre um arquipélago de 
pequenas comunidades, casas de campo e, se tivermos sorte, 
poderemos observar baleias cinzentas, orcas e focas perto do 
nosso barco. Uma vez na ilha, a nossa primeira visita será aos 
Jardins Butchart. No centro da cidade, teremos tempo livre 
para visitar o Hotel Imperatriz, o Parlamento e caminhar ao 
longo da baía. Regresso a Vancouver.

Dia 12 Vancouver/Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto para o voo de 
regresso a Portugal. Noite a bordo.

Dia 13 Portugal
Chegada.

CRUZEIRO ROMÂNTICO NO ALASCA
CANADÁ ALASCA · VANCOUVER · JUNEAU · SKAGWAY · GLACIER BAY · WHISTLER · VICTORIA 
SERVIÇOS TERRESTRES NO CANADÁ EM CASTELHANO · CRUZEIRO EM INGLÊS · NOVIDADE

Os nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-almoço. Camarote interior 
durante o cruzeiro, pensão completa (bebidas não incluídas). 
Transferes e visitas em Vancouver com assistência em 
castelhano e entradas segundo o itinerário. Transporte em 
autocarro com ar condicionado ou minivan, dependendo do 
número de passageiros. Seguro de viagem.

Interessa saber
Preço desde baseado na United Airlines, Lufthansa, Air Canada, 
Swiss e Brussels, classe K, para viajar entre 13 e 27 de maio e a 
3 de junho, em camarote interior. Taxas aéreas incluídas: UA/
LH/AC/LX/SN: 365 €. Taxas de embarque: 550 €.
A taxa de serviço durante o cruzeiro não está incluída 
(aproximadamente 15 USD p.p./pessoas por noite, a ser paga 
diretamente pelo cliente). 

Os serviços a bordo do navio estão em inglês.
Este programa tem condições de cancelamento muito 
rigorosas. Desde o momento da reserva até 45 dias antes da 
partida 1.100 euros p./pessoa. Menos de 45 dias: 100% de 
gastos.
Favor consultar as apólices de seguro opcionais Cancelamento 
Plus Cruzeiros e Protecção Plus Cruzeiros. 
O voo de regresso deve ser  após as 12:00 horas.

Partidas
Maio: 15, 29. Junho: 5, 12, 19, 26. Julho: 3, 10, 17, 24, 31. 
Agosto: 7, 14, 21, 28. Setembro: 4, 11, 18.
Notas de partida:
Air Canada/United Airlines/Lufthansa/Swiss/Brussels: 
Lisboa/Porto. 

Hotéis
Vancouver. 2 noites Georgian Court/1ª
Alasca. 7 noites M/S Volendam/Crucero
Vancouver. 2 noites Georgian Court/1ª

Hotéis previstos ou de categoria similar. 

A classificação dos hotéis é a estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo. CATAI | 73

3.825€
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5%
DESCONTO 

  DETALHES ESPECIAIS PARA NOIVOS
Jantar romântico num dos restaurantes chic de Vancouver.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.pt/viajes/cruzeiro-romantico-no-alaska.html/20346/travelpricer


DESCUBRA A 
EUROPA A BORDO 
DE UM CRUZEIRO 
FLUVIAL, UM 
EXCLUSIVO CATAI COM 
GUIA ACOMPANHANTE.
(Informação completa em www.catai.pt)



ASSISTÊNCIA

1. Assistência médica e sanitária 

• Continental 50.000 € 

• Mundo 100.000 € 

2. Despesas odontológicas urgentes 150 € 

3. Repatriação ou transporte em ambulância de feridos ou doentes Ilimitado 

4. Repatriação ou transporte de acompanhantes (2) Ilimitado 

5. Repatriação ou transporte do segurado falecido Ilimitado 

6. Regresso antecipado por falecimento de um familiar Ilimitado 

7. Regresso antecipado por hospitalização
de um familiar mais de 5 dias Ilimitado 

8. Regresso antecipado por sinistro grave no lar ou no local de trabalho do segurado Ilimitado 

9. Prolongamento de estadia em hotel por prescrição médica (120 €/dia) 1.200 € 

10. Deslocação de uma pessoa em caso de hospitalização do segurado mais de 5 dias

• Gastos de viagem  Ilimitado 

• Despensas de estadia (120 €/dia) 1.200 € 

11. Despesas por sequestro 3.000 € 

12. Busca e resgate do segurado 3.000 € 

13. Abertura e reparação de cofres e caixas de segurança 250 € 

14. Transmissão de mensagens urgentes  Incluido 

15. Envio de medicamentos para o estrangeiro  Incluido 

16. Serviço de intérprete no estrangeiro  Incluido 

17. Adiantamento de fundos no estrangeiro 1.200 € 

18. Reintegração ao plano de viagem após hospitalização 200 €

19. Gastos do segurado derivados da realização da prova
de diagnóstico do COVID-19 (PCR) 200 € 

20. Prolongamento de estadia por quarentena médica devida a COVID-19 (147 €/dia) 2.205 €
Esta garantia não se aplica ao modo cruzeiros 

21. Regresso antecipado do Segurado por impedimento de entrada no país de destino 
ou de trânsito por modificação por parte das autoridades dos requisitos de entrada 
nos mesmos Ilimitado

22. Gastos do segurado derivados da realização no destino da prova
de diagnóstico do COVID-19 (PCR) 200 €

BAGAGENS

23. Perdas materiais 1.000 € 

Seguros de viagem pela Esta informação não tem validade contratual e não substitui as condições gerais e particulares dos produtos. A apólice encontra-se em poder da INTERMUNDIAL Corretora de SEGUROS, com sede social 
na Avenida Heroes da Liberdade, 18 B, Loja, 2745 -788 Massamá, NIPC 980423430. Inscrita no R.D.G.S e no Instituto de Seguros de Portugal com o nº J-154, e com seguro de R.C. e de caução celebrados 
em conformidade com a lei 26/06 (mediação de seguros e reasseguros privados). Inscrita no R.M. de Madrid, folha M 180.298, secção 8ª, livro 0, pagina 149, tomo 11.482. Qualquer cancelamento deverá 
ser imediatamente comunicado à Agência de Viagens e da Intermundial. Considerar-se-á como data de anulação da viagem, a mesma em que ocorreu o facto que impediu o início da viagem. Para o 
seguro de cancelamento deve ser contratado no mesmo dia da confirmação da reserva. Todas as reclamações devem ser enviadas directamente para INTERMUNDIAL: Avenida Heroes da Liberdade, 18 
B, Loja, 2745 -788 Massamá.

24. Atraso na entrega da bagagem (300 € de 24 horas) 300 € 

25. Envio de objetos esquecidos ou roubados durante a viagem 125 € 

26. Procura, localização e envio de bagagens extraviadas Incluido 

ANULAÇÃO, INTERRUPÇÃO E ALTERAÇÃO DE CONDIÇÕES DA VIAGEM

27. Despesas de anulação de viagem 80.000 €
* Inclui cancelamento por positivo COVID-19 até 4.000 €

28. Interrupção de viagem 5.000 €

29. Interrupção de viagem por fecho de fronteiras 5.000 € 

DEMORA DE VIAGEM E PERDA DE SERVIÇOS

30. Gastos ocasionados pelo demora na saída do
meio de transporte  (40 € de 4 horas) 160 € 

31. Gastos ocasionados pela extensão forçadada viagem (max. 100 €/dia) 400 € 

32. Gastos ocasionados pela perda de ligações do 
meio de transporte (pelo menos 4 horas tarde) 600 € 

33. Alteração de serviços inicialmente contratados 

• Gastos ocasionados pela saída de um transporte
alternativo não previsto (50 € cada 6 horas) 300 € 

• Gastos ocasionados por mudanca de hotéis/apartamentos (max. 50 €/día) 500 € 

34. Perda de serviços contratados 600 € 

35. Perda de serviços contratados e não usufruidos em 
consequência de hospitalização ou doença grave do segurado 200 € 

36. Demora da viagem por overbooking (pelo menos 4 horas tarde) 160 € 

ACIDENTES 

37. Acidentes em viagem (invalidez permanente o morte) 6.000 €

38. Acidentes do meio de transporte (invalidez permanente o morte) 60.000 €

RESPONSABILIDADE CIVIL

39. Responsabilidade Civil 60.000 €

CONTINENTAL

MUNDIAL

CRUZEIROS MARÍTIMOS

Desde 71 €

Desde 101,50 €

Desde 145 €

Preços por pessoa

CONTINENTAL

MUNDIAL

CRUZEIROS MARÍTIMOS

Desde 40,50 €

Desde 50,50 €

Europa desde 75,75 €   |   Mundo desde 116 €

Preços por pessoa

Recupere 100% da sua reserva se tiver que cancelar a sua 
viagem por qualquer uma das 35 causas garantidas. 

Seguro de Cancelamento CATAI

1. Assistência médica e sanitária 4.000 € 

2. Despesas odontológicas urgentes 150 € 

3. Repatriação ou transporte em ambulância 
de feridos ou doentes Ilimitado  

4. Repatriação ou transporte de acompanhantes (1) Ilimitado  

5. Repatriação ou transporte do segurado falecido Ilimitado  

6. Regresso antecipado por hospitalização 
de um familiar mais de 5 dias Ilimitado 

7. Regresso antecipado por sinistro grave no lar 
ou no local de trabalho do segurado Ilimitado  

8. Prolongamento de estadia em hotel 
por prescrição médica (90 € /dia) 900 €

9. Transmissão de mensagens urgentes Incluido

10. Prolongação de estadia por quarentena médica devida a
COVID-19 (50 €/dia) 800 €

11. Deslocação de uma pessoa em caso de hospitalização do 
segurado mais de 5 días:

• Gastos de viagem Ilimitado 

• Despensas de estadia (90 € /dia) 900 € 

12. Serviço de informação Incluido

13. Consulta médica telefónica Incluido

14. Atraso na entrega da bagagem (de 6 horas) 100 €

15. Procura, localização e envio de bagagens extraviadas  Incluido

16. Perdas materiais 

• Continental 275 € 

• Mundo 400 € 

17. Gastos de gestão por perda de documentos de viagem 150 € 

18. Despesas de anulação de viagem 
(inclui cancelamento por positivo COVID-19) 600 €  

19. Gastos ocasionados pela perda de ligações do meio
de transporte (pelo menos 4 horas tarde) 300 €  

20. Perda de serviços contratados

• Continental 450 €  

• Mundo 750 € 

21. Perda de visitas

• Continental (max. 200 € /día) 400 €  

• Mundo (max. 300 € /día) 600 € 

22. Demora da viagem por overbooking (31 €/4 horas) 120 € 

23. Acidentes do meio de transporte 
(invalidez permanente o morte) 60.000 € 

24. Responsabilidade civil 6.011 € 

Todas as viagens da CATAI incluem seguro de assistência em viagem.

Complemente a cobertura do seguro de inclusão com seu seguro Proteção Plus

Seguro Proteção Plus

Hoje, mais do que nunca, viaje com segurança

Válido em todo  
o mundo com 39
coberturas

35 causas de cancelamento 
(inclui resultado positivo 
COVID-19*)

Disponível para 
Circuitos e Cruzeiros 
sem limite de idade

Assistência total,  
inclui coberturas 
COVID-19



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 
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A consulta desta brochura não dispensa a leitura das Condições Gerais
 conforme constam na www.catai.pt


