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 PROMOÇÃO EXCLUSIVA 
CATAI: 7% DE DESCONTO POR 
VENDA ANTECIPADA 
• Para reservas feitas com pelo menos 
30 dias antes da data de partida, 
desconto de 7%, exceto para uma 
seleção de viagens para a Europa, que 
é de 5%. O desconto não incide sobre 
os impostos, combustível e vistos. 
Não acumulável com outras ofertas e 
promoções. Lugares limitados. 

 OFERTAS E 
DOCUMENTAÇÃO
Na Catai a sua viagem 
começa logo no 
momento da 
reserva. A partir 
deste momento 
cuidamos de 
todos os detalhes, 
e antes da 
partida entregamos toda a 
documentação necessária para cada 
viagem, que inclui:
• Porta-documentos para transporte de 
vouchers, itinerários e passagens aéreas.
• Uma mochila por pessoa para viagens de 
valor até € 2.200 por pessoa.
• Um carrinho e uma mochila por quarto 
para viagens de valor superior a 2.200 
€. por pessoa (todos os materiais estão 
sujeitos a alterações por outros de 
características e tamanhos semelhantes 
conforme disponibilidade).

• Etiquetas de identificação para bagagem. 
• Informações turísticas da Catai sobre o 
país.
• 2 cópias do itinerário de viagem, 
especificando todos os detalhes.

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

  SERVIÇO 24 HORAS 
TRAVELHELP ATENÇÃO 24 
HORAS / 365 DIAS  
ATENDIMENTO 
O Travel Help coloca à sua disposição uma 
equipa profissinal para que no caso de 
algum contratempo possamos oferecer 
toda a assistência durante a sua viagem.
ASSESSORAMENTO 
O Travel Help assessora em todos 
os aspetos da viagem: imprevistos, 
dificuldades, direitos do passageiro, 
informação sobre seguros. 
AJUDA
O Travel Help está disponível 24 horas, 
facilitando toda a informação ou ajuda que 
necessite em cada momento. 
ACOMPANHAMENTO 
O Travel Help ofecece a informação 
que necessita, nunca se sentirá 
desacompanhado. Se ocorrer algum 
problema no aeroporto, ligações, transfer 
ou alojamento... 

Se necessitar de alguma informação no 
destino: 

Telefone Travelhelp:  
+34 910 830 628

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

INTERESSA SABER
    CATAI GARANTE

Garantimos o preço de todas as viagens 
incluídas neste catálogo face a possíveis 
flutuações nos câmbios, para saídas até 31 
de Outubro de 2021. 

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

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

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

Dia 1 Portugal/Milão (Malpensa)/
Arona 
Saída em voo com destino a Milão 
(Malpensa). Chegada, recepção e 
transfere para o hotel em Arona, nas 
margens do lago Maggiore. Jantar 
e alojamento.

Dia 2 Arona/Lago De Como/       
Arona 
Pensão completa. Dia dedicado 
à visita ao Lago de Como, ao 
qual chegaremos em autocarro 
por Tremezzo, onde visitaremos 
os jardins da Villa Carlota, para 
depois continuar em autocarro 
até Menaggio. Depois do almoço, 
iremos de barco até Varenna, uma 
charmosa cidade onde teremos 
tempo para passear, antes de 
cruzar para Bellagio, localizada na 
península que divide os dois braços 
do lago, com as suas belas e típicas 
construções em terraços.A meio 
da tarde, regresso a Tremezzo para 
continuar de autocarro até Como, 

a cidade da seda, onde veremos 
o Duomo. Regresso para Arona. 
Jantar.

Dia 3 Arona/Lago Maggiore/     
Arona  
Pensão completa. Pela manhã 
embarcaremos em Arona rumo 
às Ilhas Borromeu para passar 
por Isola Bella e visitar o Palácio 
da família Borromeu, com seus 
espetaculares quartos, luminárias 
e jardins em socalcos. A meio da 
manhã, passaremos pela Isola dei 
Pescatori, a única habitada, com 
as suas ruas estreitas. Almoço. De 
tarde iremos à Isola Madre, onde 
visitaremos os magníficos jardins e 
visitaremos o Palácio, tendo tempo 
livre em Stresa até regressar a 
Arona. Jantar.

Dia 4 Arona/Lago Di Garda/        
Arona  
Pensão completa. Pela manhã 
saída para Desenzano, onde 

caminharemos pela Piazza Malvezzi 
e o centro histórico, e visitaremos 
a Ceia do Tiepolo. Após o almoço, 
iremos de barco até Sirmione del 
Garda, a charmosa cidade localizada 
na península do Lago di Garda, cuja 
animada vida turística gira em torno 
do castelo da família Scala. Volte 
para Arona. Jantar.

Dia 5 Arona/Ascona/Lugano/
Arona  
Pensão completa. Pela manhã 
viagensemos de autocarro pela 
margem esquerda, de sul a norte, 
do Lago Maggiore e entraremos 
na Suíça chegando a Ascona, 
famosa estância de férias com suas 
peculiares construções à beira do 
lago. A partir do meio-dia iremos 
a Lugano, a mais conhecida das 
cidades da Suíça italiana, nas 
margens do Lago Ceresio, onde, 
após o almoço, visitaremos a igreja 
de Santa Maria degli Angeli, e

caminharemos pela elegante Via 
Nassa. Regresso para Arona. Jantar.

Dia 6 Arona/Villa Taranto/Lago 
D’orta/Arona 
Pensão completa. Pela manhã 
iremos até Verbania, onde 
visitaremos Villa Taranto, um belo 
jardim botânico de 16 hectares, 
e onde podemos encontrar todo 
tipo de plantas e árvores de todo 
o mundo. Ao meio-dia iremos ao 
Lago d'Orta. Almoço. De tarde 
caminharemos por Orta San Giulio, 
uma cidade onde o tempo ainda 
não passou e onde os personagens 
de Fellini aparecem em cada 
esquina. Regresso para Arona. 
Jantar.

Dia 7 Arona/Milão/Arona 
Pensão completa. Pela manhã 
saída para a capital da Lombardia, 
Milão, onde faremos um passeio 
através do centro histórico, com o 
castelo Sforzesco, a praça Duomo, 

as Galerias Vittorio Emmanuelle, 
a Scala, e visitaremos o bairro 
comercial com as suas lojas de 
marcas de renome. Almoço e 
tempo livre. Regresso para Arona. 
Jantar.

Dia 8 Arona/Milão (Malpensa)/
Portugal
Pequeno-almoço. Transfere ao 
aeroporto de Milão (Malpensa). Voo 
de regresso a Portugal. Chegada.

Grandes Lagos Italianos  
ITÁLIA  ARONA · LAGO DE COMO · LAGO MAGGIORE · LAGO DI GARDA · LUGANO · LAGO D’ORTA · MILÃO  
CIRCUITO REGULAR COM GUIA EM ESPANHOL · 3 PASSEIOS DE BARCO · PENSÃO COMPLETA I

Nossos serviços
Voo regular, classe turística, 
(reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno almoço. 6 
almoços e 7 jantares (vinho e água 
incluídos). Quartos com vista para 
o lago. Circuito regular com guia 
em espanhol. Visitas conforme 
descrito no itinerário. Seguro de 
viagem.

Importante saber
Preço com base em TAP, classe O, 
para viagens de 5 de junho a 11 de 
setembro.
Taxas aéreas incluídas. TP: 58 €
O programa também pode ser 
realizado no sentido inverso.
O roteiro pode ser alterado em 
função dos dias de saída, mas o 
conteúdo do itinerário e programa 
de visitas será sempre respeitado.
Durante congressos ou eventos 
especiais reservamo-nos ao direito 
de oferecer hotéis alternativos 
nas cidades indicadas ou nos seus 
arredores.
Alguns municípios podem aplicar 
um imposto turístico (imposto 
municipal) que deve ser pago pelo 
hóspede diretamente no destino.

Saídas
Junho: 5, 12, 19.
Julho: 3, 10, 31.
Agosto: 7, 14.
Setembro: 4, 11.
Notas de saída:
Tap: Lisboa.
Supl. outras cidades de partida: 
consultar.

Hotéis
Arona. 7 noites Atlantic - Concorde - Villa Carlota (Belgirate) /4★

Hotéis previstos ou de categoria similar em outras povoações no lago 
Maggiore. 

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai.Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 
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https://www.catai.pt/viajes/pt-los-grandes-lagos-italianos.html/15066/travelpricer


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

Dia 1 Portugal/Palermo
Saída em voo com destino a 
Palermo. Chegada, recepção 
e transfere ao hotel. Jantar e 
alojamento.

Dia 2 Palermo/Monreale/Palermo
Pensão completa. Pela manhã 
saída para Monreale e visita à 
catedral e ao claustro. Regresso à 
cidade de Palermo para um breve 
passeio panorâmico de autocarro. 
Almoço. De tarde, caminhada 
pelo centro histórico para visitar 
os principais monumentos, como 
a Capela Palatina e a Catedral de 
Palermo. Jantar.

Dia 3 Palermo/Erice/Trapani/
Agrigento
Pensão completa. Partida para 
Erice, uma cidade medieval 
localizada a 700 metros acima do 
nível do mar. Seguimos para oeste 
da Sicília para a visita panorâmica 
de Trapani e das suas salinas. 
Visitaremos a área de produção de 
sal marinho rodeada de moinhos 
que permitem a produção do 

famoso sal Trapani. Almoço e saída 
para Agrigento, “A mais bela cidade 
dos mortais”, onde ainda hoje se 
podem admirar dez templos dóricos 
que se erguem no vale. Jantar. 

Dia 4 Agrigento/Piazza Armerina/
Catania
Pensão completa. Visite o famoso 
e único "Vale dos Templos". Saída 
para a Piazza Armerina para visitar 
a esplêndida Villa Romana del 
Casale, uma luxuosa residência 
localizada no coração da Sicília, 
e um importante exemplo da 
época romana e onde se pode 
admirar os preciosos mosaicos 
que representam os costumes e 
as tradições da época. Almoço. 
Continuação para Catânia, onde 
faremos uma parada em um bar 
do centro histórico para degustar 
os doces típicos da região. Passeio 
panorâmico pela cidade. Catânia, 
a cidade mais importante da 
costa oriental, é caracterizada 
principalmente por construções em 
pedra vulcânica. Jantar.

Dia 5 Catania/Siracusa/Noto/
Catania
Pensão completa. Partida para 
Syracuse, a maior cidade da 
antiguidade fundada em 734-733 
aC. e chamada Syraka, que se 
estende ao longo do mar, próximo 
à ilha de Ortigia, e ligada ao 
continente por uma ponte e oferece 
ao visitante os resquícios de seu 
passado glorioso: o Templo de 
Minerva, transformado Catedral 
Cristã, a lendária Fontana di 
Arethusa, o Templo de Apolo, o 
Teatro Grego e o Anfiteatro Romano 
localizado perto de Latomie, o 
Orecchio di Dionisio. Almoço. 
Tarde livre em Syracuse com a 
possibilidade de participar numa 
excursão opcional a Noto, capital 
do barroco siciliano. Volte para 
Catania. Jantar.

Dia 6 Catania/Etna/Taormina/
Catania
Pensão completa. Se as condições 
atmosféricas o permitirem, saída 
para o Monte Etna, o vulcão mais 
alto e ainda ativo na Europa. 

O autocarro chega ao Refúgio 
Sapienza a 1.800 metros de 
altitude. Visita às crateras extintas, 
as chamadas "Crateri Silvestri". 
Durante séculos, o vulcão criou 
um lugar onde a natureza, cultura 
e a história uniram-se para dar 
origem a um lugar único no mundo. 
Almoço numa casa rural no sopé 
do Etna onde, além de desfrutar 
de uma refeição típica e genuína, 
poderemos provar o vinho Etna 
de produção própria. Continuação 
para Taormina, localizada no 
topo da pitoresca rocha do Monte 
Tauro. Tempo livre para compras, 
para descobrir as românticas 
ruas da cidade ou para visitar o 
famoso Teatro Grego, de onde 
poderá desfrutar de um magnífico 
panorama do Etna e do Mar Jônico. 
Regresso para Catania. Jantar.

Dia 7 Catania/Messina/Cefalú/
Palermo
Pensão completa. Saída para 
Messina para um passeio 
panorâmico pela cidade, que 
inclui vistas sobre o estreito que 

separa a Sicília do continente. 
Continuaremos até Cefalù para 
almoçar num restaurante local. 
Cefalù é uma cidade situada à beira-
mar que apresenta ao visitante 
uma maravilhosa mostra artística 
de luzes e cores. Não deixe de 
visitar a maravilhosa "Cattedrale 
Normanna" cuja construção data 
de 1131 e o "Lavatoio Medievale". 
Tempo livre para passear pelas ruas 
estreitas repletas de joalherias e 
elegantes lojas que conservam 
todo o seu fascínio medieval. 
Continuação até Palermo. Jantar.

Dia 8 Palermo/Portugal
Pequeno-almoço. Dependendo do 
voo de regresso, tempo livre para 
visitas ou compras de última hora. 
Transfer para o aeroporto. Voo de 
regresso para Portugal. Chegada.

Tesouros da Sicília  
ITÁLIA PALERMO · AGRIGENTO · PIAZZA ARMERINA · CATANIA · SIRACUSA · ETNA · TAORMINA · MESSINA
CIRCUITO REGULAR COM GUIA EM ESPANHOL · 2 DEGUSTAÇÕES · PENSÃO COMPLETA

Nossos serviços
Voo em linha regular, classe 
turística (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno 
almoço. 6 almoços e 7 jantares 
(bebidas incluídas: ¼ vinho ou 1 
refrigerante + ½ água mineral por 
pessoa). Circuito regular com guia 
em espanhol. Visitas especificadas 
(entradas incluídas). Seguro de 
viagem. 

Importante saber
Preço com base na Alitalia, classe 
O, para viagens de 5 de julho a 23 
de agosto.
Taxas aéreas incluídas. AZ: 191 €.
As excursões opcionais não estão 
incluídas e são reservadas e pagas 
diretamente no destino, ficando a 
sua realização sujeita a um mínimo 
de participantes.
O programa também pode ser 
realizado no sentido inverso.
O roteiro pode ser alterado em 
função dos dias de saída, mas o 
conteúdo do itinerário e programa 
de visitas será sempre respeitado.

Saídas
Segundas-feira (29 mar-25 oct)
Notas de saída:
Alitalia: Lisboa.
Supl. outras cidades de partida: 
consultar.

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★

Catania. 3 noites Excelsior Mercure - NH Catania - Katane - 
Nettunno - NH Parco degli Aragonsei/4★

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai.Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 
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https://www.catai.pt/viajes/tesouros-da-sicilia-concordia.html/11946/travelpricer


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

Dia 1 Portugal/Zagreb
Saída em voo com destino a Zagreb. 
Chegada, recepção e transfere para 
o hotel. Dependendo do horário de 
chegada, tempo livre para sentir 
o pulso da capital croata. Jantar e 
alojamento.

Dia 2 Zagreb
Pequeno-almoço. Começaremos 
a visita a Zagreb com uma primeira 
vista panorâmica em autocarro. 
Veremos o maravilhoso cemitério 
de Mirogoj, o mercado ao ar livre 
Dolac, e passaremos pela cidade 
alta, o centro medieval com a 
Igreja de São Marcos, a catedral e o 
centro eclesiástico Kamenita Vrata. 
Visitaremos também o ponto de 
encontro mais popular de Zagreb, 
a praça Ban Jelacic. Após a visita, 
tempo para explorar esta cidade 
maravilhosa à sua vontade.

Dia 3 Zagreb/Plitvice/Zadar
Pensão completa. Partida para 
Plitvice. No caminho faremos 
uma paragem em Rastoke para 
contemplar as quedas de água. 
Almoço e visita ao Parque Nacional 
dos Lagos de Plitvice. Este parque 
é um dos símbolos da Croácia, 
incluído no Património Mundial 
da UNESCO. Neste imenso parque 
existem 16 lagos ligados por 92 
quedas de água. Faremos uma 
caminhada e um passeio de barco 
no Lago Kozjak. Continuação para 
Zadar. Jantar.

Dia 4 Zadar/Pakovo Selo/Trogir/
Split
Pensão completa. Visita guiada 
pela cidade. Além de um belo 
pôr-do-sol, Zadar é conhecida pelo 
magnífico passeio maritimo, pelo 
presunto dálmata e pelo licor de 
Maraschino. 

Veremos o rico património da 
cidade: o Fórum Romano, a Igreja 
de São Donato, a Catedral de Santa 
Anastasia, a Rua Kalelarga e as 
muralhas. Partida para Pakovo 
Selo (aldeia de Ethnoland) que 
nos oferece uma visita incomum. 
Veremos como as pessoas viviam 
em outros tempos, e conheceremos 
a preparação do presunto dálmata, 
um dos símbolos da região. 
Degustação de vinhos e presunto 
antes de um saboroso almoço 
típico. Continuação para Split 
com paragem em Trogir, cidade 
medieval incluída na lista do 
Património Mundial da UNESCO. 
Tempo livre em Trogir antes da saída 
para Split. Jantar.

Dia 5 Split/Korcula
Meia pensão. Visita guiada a Split, 
outra cidade incluída na lista do 
Património Mundial da UNESCO. 

Visitaremos a parte superior do 
palácio construído pelo Imperador 
Diocleciano, o peristilo, a catedral 
e o templo de Júpiter. Tempo 
livre para explorar esta cidade 
fascinante. À tarde, saída para a ilha 
de Korcula, uma jóia escondida no 
Mar Adriático. Jantar.

Dia 6 Korcula/Ston/Dubrovnik
Pensão completa. Visita da bela 
cidade medieval de Korcula, cujas 
ruas em forma de espinha garantem 
o fluxo de ar fresco e protegem 
dos ventos fortes. Segundo a 
lenda, o famoso aventureiro Marco 
Polo nasceu aqui. Tempo livre e 
continuação até Ston, construída 
no século XV e rodeada por uma 
parede de 5,5 km, a segunda 
mais longa do mundo. Almoço e 
tempo livre antes de seguir para 
Dubrovnik. Jantar.

Dia 7 Dubrovnik
Meia pensão. Passeio panorâmico 
por Dubrovnik, a Pérola do 
Adriático. Iremos à Porta de Pile, 
uma das entradas da cidade velha. 
Esta cidade amuralhada, Património 
Mundial da UNESCO, quase não 
mudou desde os tempos medievais. 
Visitaremos o palácio do Reitor, a 
catedral, o mosteiro franciscano e 
a segunda mais antiga farmácia da 
Europa e a mais antiga que ainda 
está em funcionamento. Tarde livre 
para curtir a cidade no seu ritmo 
ou escalar as muralhas da cidade. 
Jantar.

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

Croácia Fabulosa
CROACIA ZAGREB · PLITVICE · ZADAR · TROGIR · SPLIT · KORCULA · DUBROVNIK  
CIRCUITO REGULAR COM GUIA EM PORTUGUÊS/ESPANHOL · 1 NOITE DE ALOJAMENTO EM KORCULA

Nossos serviços
Voo em linha regular (opcional), 
em classe turística (reservas em 
classes especiais). Alojamento e 
pequeno almoço. 3 almoços e 6 
jantares (bebidas não incluídas). 
Incorporação a um circuito regular 
com guia em espanhol/portugues. 
Visitas especificadas no itinerário. 
Seguro de viagem. 

Importante saber
Preço com base em TAP, classe O,  
para viagens de 30 de abril a 7 de 
maio e de 1 a 8 de outubro.
Taxas aéreas incluídas. TP: 164 €
O itinerário pode ser alterado em 
função dos dias de saída, mas o 
conteúdo do programa e das visitas 
incluídas será sempre respeitado.
No trajeto, vamos passar pela 
fronteira da Bósnia e Herzegovina, 
pelo que recomendamos que leve o 
seu passaporte. Durante congressos 
ou eventos especiais reservamo-
nos ao direito de oferecer hotéis 
alternativos nas cidades indicadas 
ou nos seus arredores.
 

Saídas
Abril: 30. 
Maio: 7*, 14, 21*, 28.
Junho: 4*, 11, 18*.
Setembro: 3, 10*, 17, 24*.
Outubro: 1, 8*.
*Saídas com itinerário Dubrovnik-
Zagreb
Notas de saída:
Tap: Lisboa.
Supl. outras cidades de partida: 
consultar.

Hotéis
Zagreb. 2 noites Internacional/4★

Zadar. 1 noite Kolovare /4★

Split. 1 noite Art/4★

Korcula. 1 noite Liburna – Marko Polo – Port 9/4★

Dubrovnik. 2 noites Lero/4★

Hotéis previstos ou de categoria similar..

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai.Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 
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Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt
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IPADA  •  RESERVANDO  •  COM 30 DIAS  •  DE ANTECEDÊNCIA   •

5%
DESCONTO 

DESDE

€1.650
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

8 DIAS

https://www.catai.pt/viajes/pt-croacia-fabulosa.html/14574/travelpricer


Dia 1. Portugal/Frankfurt
Saída em voo com destino a 
Frankfurt. Chegada, recepção e 
transfere  para o hotel. Frankfurt, 
o centro financeiro e comercial 
da Alemanha, é marcado pelos 
fascinantes contrastes entre o 
moderno e o histórico. Alojamento.

Dia 2. Frankfurt/Heidelberg/
Floresta Negra
Pequeno-almoço. Saída para 
Heidelberg para visita do seu 
famoso castelo. Caminhada através 
do centro histórico. Heidelberg, a 
mais antiga cidade universitária da 
Alemanha, é um dos lugares mais 
visitados devido à localização idílica 
nas margens do rio Neckar. Saída 
para a famosa região da Floresta 
Negra. A estrada segue pela Rota 
Alta da Floresta Negra que oferece 

paisagens impressionantes como o 
Lago Mummel. Em Triberg, poderá 
contemplar o maior relógio de cuco 
do mundo. Transfere para Villingen-
Schwenningen. Passeio por esta 
típica cidade da Floresta Negra. 

Dia 3. Floresta Negra/Rin Falls/
Lindau/Füssen
Pequeno-almoço. Saída para 
sudeste, com paragem na Suíça. 
Em Schaffhausen visitaremos as 
cataratas do Reno, uma das mais 
impressionantes da Europa. A 
viagem continua até a pequena 
ilha de Lindau, localizada no 
Lago Constança, que oferece 
vistas espetaculares dos Alpes. 
Continuação para Füssen, o ponto 
mais meridional da “Estrada 
Romântica”.

Dia 4. Füssen/Neuschwanstein/
Oberammergau/Linderhof/
Innsbruck
Pequeno-almoço. O dia começa 
com uma visita ao Castelo de 
Neuschwanstein, construído por 
Louis II, o famoso "Rei Louco". 
Cerca do meio-dia seguimos em 
direção a Oberammergau, uma 
cidade famosa pelo seu artesanato. 
Durante o trajeto, visita à igreja 
Wieskirche, declarada Património 
Mundial pela UNESCO. À tarde, 
visita ao Palácio Linderhof. Este 
é um dos 3 castelos construídos 
pelo rei Luís II da Baviera e onde 
viveu durante mais tempo. Breve 
paragem na Abadia Beneditina de 
Ettal. Continuação da viagem até 
à cidade de Innsbruck na Áustria, 
localizada no Vale do Inn e no meio 
dos Alpes.

Dia 5. Innsbruck/Munich
Pequeno-almoço. Pela manhã, 
visita da cidade de Innsbruck. A 
capital do Tirol oferece um misto 
de arquitetura moderna com 
edifícios históricos que o convidam 
a fazer uma viagem fascinante pelo 
passado da família Habsburg. De 
tarde, transfere para Munique.

Dia 6. Munique
Meia pensão. Visita das principais 
atrações da cidade, terminando 
na praça principal "Marienplatz" 
para admirar o famoso carrilhão 
da câmara municipal. Munique, 
a capital do estado da Baviera, é 
famosa pelo “Festival da Cerveja” 
que acontece em setembro. Tempo 
livre. Ao final do dia, jantar típico 
da Baviera.

Dia 7. Munique/RotValehenburg/
Frankfurt/Portugal
Pequeno-almoço. Saída para 
Rothenburg ob der Tauber, uma 
das cidades mais belas e antigas 
da “Rota Romântica”. Passeie por 
esta cidade de sonhos para os 
mais românticos. Partida para o 
aeroporto de Frankfurt. Chegada 
por volta das 19h00 (Se o seu 
voo de regresso sair mais cedo, a 
viagem de Rothenburg / Würzburg 
ao aeroporto de Frankfurt é 
realizada de comboio e sem guia. 
Neste caso,a chegada ao aeroporto 
será entre as 17h00 e as 18h00). 
Voo de regresso a Portugal. 
Chegada.

Alemanha Romântica 
ALEMANHA FRANKFURT · HEIDELBERG · SELVA NEGRA · FUSSEN · INNSBRUCK · MUNIQUE · ROTHENBURG 
CIRCUITO REGULAR CON GUIA EM ESPANHOL/PORTUGUÊS · JANTAR TÍPICO BÁVARO · VISITA AOS CASTELOS DE 
HEIDELBERG, NEUSCHWANSTEIN E LINDERHOF 

Nossos serviços
Voo em linha regular, classe 
turística, (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno 
almoço. 1 jantar típico da Baviera 
(bebidas não incluídas). Circuito 
regular com guia em espanhol / 
português. Visitas especificadas. 
Seguro de viagem.

Importante saber
Preço com base em TAP, classe O,  
para viagens em abril, maio, junho, 
julho, agosto e outubro.
Taxas aéreas incluídas. TP: 85 €
O programa também pode ser 
realizado no sentido inverso. O 
itinerário poderá ser alterado em 
função dos dias de saída, mas o 
conteúdo do programa de visitas 
será sempre respeitado. Durante 
congressos ou eventos especiais 
reservamo-nos ao direito de 
oferecer hotéis alternativos nas 
cidades indicadas ou nos arredores.

Saídas
Abril: 4.
Maio: 9.
Junho: 20.
Julho: 25.
Agosto: 22.
Setembro: 19.
Outubro: 17.
Notas de saída:
TAP: Lisboa
Supl. outras cidades de partida: 
consultar.

Hotéis
Frankfurt. 1 noite Movenpick Frankfurt City /4★

Selva Negra. 1 noite Dormero/4★

Fussen. 1 noite BW Plus/4★

Innsbruck. 1 noite Grauer Bar/4★

Munique. 2 noites Holiday Inn City Center/4★

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo de 2 pessoas, em quarto duplo. 
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Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt
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€1.415
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

7 DIAS

https://www.catai.pt/viajes/pt-alemanha-romantica.html/14571/travelpricer


Dia 1 Portugal/Dublin
Saída em voo com destino a Dublin. 
Chegada, recepção e transfere para 
o hotel. Alojamento.

Dia 2 Dublin
Pequeno-almoço. Pela manhã, 
passeio turístico pela cidade de 
Dublin, cuja história remonta aos 
tempos dos Viking. Visita ao Trinity 
College, que possui uma antiga 
biblioteca com mais de vinte mil 
manuscritos. Seguimos para o 
Guiness Storehouse, onde poderá 
saborear a mundialmente famosa 
cerveja preta. À tarde, tempo 
livre para explorar a cidade como 
desejar.

Dia 3 Dublin/Kilkenny/Kerry
Meia pensão. Partida para 
Kilkenny, conhecida como "a 
cidade do mármore", repleta de 
fascinantes edifícios históricos e 
lojas contemporâneas, galerias de 
design e restaurantes. No final da 
excursão panorâmica, admiramos 
os jardins do Castelo de Kilkenny. 

Continuamos em direção ao 
Condado de Kerry. Jantar.

Dia 4 Kerry
Meia pensão. Esta manhã 
visitaremos uma das áreas mais 
bonitas da Irlanda - a costa rochosa 
da Península de Iveragh. Faremos 
uma paragem em Glenbeigh, onde 
visitaremos o museu “Kerry Bog 
Village”. Completamos o nosso dia 
com a visita aos Jardins Muckross 
House, mundialmente conhecidos 
pela sua beleza. Regresso para 
Kerry. Jantar.

Dia 5 Kerry/Cliffs of Moher/
Limerick-Clare
Meia pensão. Travessia do 
rio Shannon para chegar às 
Falésias de Moher, uma série de 
impressionantes falésias que se 
elevam 700 metros acima do mar e 
que se estendem por 7 quilómetros 
ao longo da costa. Jantar e 
alojamento na região de Limerick-
Clare.

Dia 6 Limerick-Clare/Connemara/
Kylemore Abbey/Galway
Meia pensão. O itinerário de hoje 
leva-nos pela inóspita região de 
Connemara, famosa pela beleza 
dos lagos e das montanhas. 
Chegaremos à Abadia de Kylemore, 
uma bela mansão no coração de 
Connemara. Continuação para 
Galway para visitar esta cidade 
conhecida como “a Cidade das 
Tribos” em homenagem às 14 
famílias ancestrais mais famosas 
desta área. Jantar.

Dia 7 Galway/Dublin
Pequeno-almoço. No regresso a 
Dublin visitaremos uma destilaria 
de whisky, onde poderemos ver o 
processo de produção e provar o 
famoso Irish Whisky. Chegada a 
Dublin e visita à Catedral de São 
Patrício. Alojamento.

Dia 8 Dublin/Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para 
o aeroporto e saída em voo de 
regresso a Portugal. Chegada.

Paisagens da Irlanda
IRLANDA DUBLIN · KILKENNY · KERRY · MOHER · LIMERICK · CONNEMARA · KYLEMORE · GALWAY  
CIRCUITO REGULAR COM GUIA EM ESPANHOL · DEGUSTAÇÃO DE WHISKY  · OPCIONAL EXTENSÃO IRLANDA DO NORTE

Nossos serviços
Voo em linha regular, classe 
turística (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno 
almoço. 4 jantares (bebidas não 
incluídas). Circuito regular com guia 
em espanhol. Visitas descritas no 
itinerário. Seguro de viagem.

Importante saber
Preço com base em TAP, classe O,  
para viagens em maio e setembro.
Taxas aéreas incluídas. TP: 54 €
A ordem do itinerário pode mudar, 
mantendo todos os serviços. 
Durante congressos ou eventos 
especiais reservamo-nos ao direito 
de oferecer hotéis alternativos nas 
cidades indicadas ou arredores.

Saídas
Maio: 23.
Junho: 20.
Julho: 4*, 18, 25*.
Agosto: 1*, 15*, 22, 29.
Setembro: 5, 12.
Saídas marcadas com *, possibilidade 
de extensão à Irlanda do Norte.
Notas de saída:
Tap: Lisboa.
Supl. outras cidades de partida: 
consultar.

Hotéis
Dublin. 3 noites Academy Plaza/3★ - Ashling - Ballsbridge   Sandymount - Jurys Inn Parnell  

Clayton Liffey Valley - Clayton Leopardstown - Tallaght Cross -
Carlton Blanchardstown/4★ 

Kerry. 2 noites Brandon – Killarney – River Island/3★ - Castlerosse/4★ 
Limerick-Clare. 1 noite Maldron Limerick - Limerick City South Court/3★

Galway. 1 noite Connacht - Lady Gregory/3★ - Salthill Oranmore Lodge - Clayton at Ballybrit/4★ 
Belfast. 2 noites Ibis City Centre/3★ - Holiday Inn City Centre/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo de 2 pessoas, em quarto duplo. 
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Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt
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€1.350
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

8 DIAS

Extensão para a Irlanda do Norte
Dia 8 Dublin/Belfast
Pequeno-almoço. Partida 
para a Irlanda do Norte. 
Paragem para visitar uma 
comunidade monástica perto 
de Drogheda, no condado 
de Louth, Monasterboice. De 
seguida, visita a Mount Stewart 
House e aos seus jardins, uma 
extraordinária mansão do século 
XVIII que abrigou o Marquês de 
Londonderry. Continuação para 
Belfast, uma cidade rodeada por 
belas colinas, mar, lagos e vale 
do rio.

Dia 9 Belfast/Giant's Causeway/
Belfast
Pequeno-almoço. Saída de 
Belfast ao longo da costa 
de Antrim visitando Giant’s 
Causeway. Esta área de colunas 
hexagonais foi formada há cerca 
de 60 milhões de anos com o 
arrefecimento da lava. Regresso 
a Belfast.

Dia 10 Belfast/Dublin
Pequeno-almoço. Visita 
panorâmica da cidade. 
Passaremos pelo incrível edifício 
do município. Visita ao novo 
centro interativo Titanic Belfast®. 
A reconstrução precisa e os efeitos 
especiais guiam os visitantes 
pela história do Titanic - desde 
sua concepção em Belfast no 
início dos anos 1900 até a famosa 
viagem e a tragédia final. À tarde, 
regresso a Dublin.

Dia 11 Dublin/Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para 
o aeroporto e voo de regresso a 
Portugal. Chegada.

https://www.catai.pt/viajes/pt-paisagens-da-irlanda.html/15067/travelpricer


Dia 1 Portugal/Edimburgo
Saída em voo com destino a 
Edimburgo. Chegada, recepção e 
transfere para o hotel. Dependendo 
do horário de chegada, tempo 
livre para conhecer esta charmosa 
cidade. Alojamento.

Dia 2 Edimburgo
Pequeno-almoço. Pela manhã 
visitaremos a cidade, incluindo a 
entrada do Castelo de Edimburgo. 
Pela tarde, tempo livre, com a 
possibilidade de visitar a elegante 
"Cidade Nova Georgiana" do 
século XVII e a histórica "Cidade 
Velha". Edimburgo é considerada 
a segunda cidade mais visitada do 
Reino Unido depois de Londres, e 
também é a sede do Parlamento 
escocês desde 1999. O prédio do 
Parlamento é impressionante. 
Os espaços verdes nos Jardins da 
Princess Street merecem uma visita.

Dia 3 Edimburgo/Fife/
St.Andrews/Perth/Pitlochry/
Highlands 
Meia pensão. Sairemos de 

Edimburgo em direção ao norte 
cruzando a famosa Ponte Forth, 
com as vistas panorâmicas do “Firth 
of Forth”, e viagensemos pelo Reino 
de Fife a caminho de Saint Andrews, 
famoso mundialmente por ser o 
berço do golfe e lar da universidade 
mais antiga da Escócia, onde o 
Príncipe William e Kate Middleton 
estudaram. Visitaremos a Catedral 
e o Castelo de Saint Andrews. 
Continuaremos o nosso caminho 
para Perth, a antiga capital da 
Escócia e sede da coroa escocesa 
até 1437. Continuaremos para The 
Highlands através de paisagens 
de montanha. Breve paragem em 
Pitlochry, uma pequena cidade 
vitoriana famosa por ser uma cidade 
resort da alta sociedade. Jantar.

Dia 4 Highlands/Rots do Whisky/ 
Inverness/Highlands 
Meia pensão. Seguiremos a 
famosa rota “whisky trail” por 
Speyside, o berço do whisky, 
onde visitaremos uma destilaria 
e provaremos a bebida nacional 
escocesa. Continuaremos para o 

norte em direção a Elgin, passando 
pela sua bela catedral medieval a 
caminho de Inverness, capital das 
Highlands. Faremos uma visita 
panorâmica de Inverness e teremos 
tempo livre para passear nas suas 
ruas. Jantar.

Dia 5 Highlands/Lago Ness/Ilha 
De Skye/Costa Oeste 
Meia pensão. Pela manhã iremos 
ao Loch Ness em busca de seu 
hospedeiro ancestral "Nessie". 
Aqui poderá realizar uma viagem 
de barco opcional no Loch Ness. 
Em seguida, visitaremos as ruínas 
do Castelo de Urquhart. A nossa 
visita continuará ao longo do 
lago para oeste, passando pelo 
romântico Castelo Eilean Donan, 
até chegarmos à mística Ilha de 
Skye. Percorremos os espetaculares 
panoramas da ilha desfrutando das 
extraordinárias paisagens do Cerro 
Cuillin. Jantar.

Dia 6 Ilha De Skye/Costa Oeste/
Glencoe/Lago Awe/Inveraray
Meia pensão. Pela manhã 

viagensemos para Armadale 
em Skye, onde embarcaremos 
para o porto de Mallaig. 
Seguiremos o “caminho das 
ilhas”, proclamado como um dos 
percursos mais pitorescos do 
mundo. Continuaremos por Fort 
William em direção ao sul através 
do histórico e belo Vale Glencoe, 
cenário infame do Massacre de 
Glencoe em 1692. Viagensemos 
pelas montanhas de Buchaille 
Etive Moor, com paisagens 
deslumbrantes. Continuaremos ao 
longo das margens do Lago Awe e 
chegaremos à cidade de Inveraray 
com o seu castelo, residência do Clã 
Campbell. Jantar.

Dia 7 Inveraray/Lago Lomond/
Stirling/Edimburgo 
Pequeno-almoço. Contornamos 
o atraente Loch Fyne durante 
o nosso caminho para sudeste 
até chegarmos às margens do 
famoso Loch Lomond, um dos 
lugares mais cativantes de toda 
a Escócia. Em seguida, seguimos 
para leste até à histórica cidade de 

Stirling, onde se originou um dos 
confrontos mais importantes das 
guerras de independência entre 
a Escócia e a Inglaterra. A Batalha 
de Stirling Bridge (conhecida pelo 
filme Braveheart) em 1297 foi a 
maior vitória de William Wallace 
que o tornou o líder indiscutível 
da resistência contra os ingleses. 
Visitaremos o Castelo de Stirling, 
localizado no promontório rochoso 
que domina a região e que oferece 
impressionantes panorâmicas desta 
região. Chegada em Edimburgo.

Dia 8 Edimburgo/Portugal
Pequeno-almoço. Dependendo 
da hora do voo de regresso, tempo 
livre para visitas ou compras 
de última hora. Transfer para o 
aeroporto. Saída em voo para 
Portugal. Chegada.

Tesouros da Escócia 
ESCÓCIA EDIMBURGO · HIGHLANDS · ROTA DO WHISKY · INVERNESS · LAGO NESS · STIRLING 
CIRCUITO REGULAR COM GUIA EM CASTELLANO · DEGUSTAÇÃO DE WHISKY

Nossos serviços
Voo em linha regular, classe 
turística (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno 
almoço. 4 jantares (bebidas não 
incluídas). Circuito regular com guia 
em espanhol. Visitas especificadas. 
Documentação e seguro de viagem.

Saídas
Maio: 16.
Junho: 6, 13, 20, 27.
Julho: 4, 11, 18, 23, 28.
Agosto: 2, 8, 15, 22, 29.
Setembro: 5, 12, 18.
Outubro: 9.

Notas de saída:
British Airways: Lisboa.
Supl. outras cidades de partida: 
consultar

Hotéis
Edimburgo. 3 noites Holiday Inn Express City Centre - Braid 

Hills - Ibis Centre South Bridge - Holiday Inn  
Hampton by Hilton/3★

Highlands. 2 noites MacDonald (Aviemore) - Highland (Aviemore) - 
Craiglynne - Palace Milton (Inverness)/3★

Isla de Skye-Costa 
Oeste. 1 noite

Kings Arms (Isla de Skye)/2★ - Dunollie (Isla 
de Skye)/3★ - Kyle of Lochalsh  Gairloch 
(Gairloch)/3★

Inveraray. 1 noite Inveraray Inn - Dalmaly - Ben Doran/3★

Hotéis previstos ou de categoria similar.

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

€1.545
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

8 DIAS

Importante saber
Preço com base na British Airways, 
clase O, para viagens em maio.
Taxas aéreas incluídas. BA: 82 €. 
Devido à elevada procura por hotéis 
nos meses de verão na Escócia, não 
podemos garantir alojamento na 
Ilha de Skye. Esta situação afetará 
algumas das partidas do circuito, para 
as quais os clientes serão alojados em 
Gairloch. O itinerário será modificado 

para que os clientes tenham mais 
tempo na Ilha de Skye.
Da mesma forma, na Escócia existe 
a possibilidade de que em algumas 
datas de junho a setembro os hotéis 
sejam outros semelhantes aos 
indicados. É possível que em certas 
datas o circuito seja realizado no 
sentido inverso ou saia de Edimburgo 
no dia 2, pelo que se teria mais 

uma noite no final do circuito. Isso 
será informado no momento da 
confirmação da reserva.
Neste circuito, alguns dos hotéis 
utilizados são edifícios protegidos, 
pelo que é possível que em alguns 
hotéis não haja elevador. Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 

todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C

AT
AI

  •
  V

EN
DA

 A
NT

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

5%
DESCONTO 

https://www.catai.pt/viajes/tesouros-da-escocia.html/11424/travelpricer


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

PROGRAMA BÁSICO

Dia 1 Portugal/São Petersburgo
Saída em voo com destino a São 
Petersburgo. Chegada e transfere 
para o hotel. Alojamento. 

Dia 2 São Petersburgo
Meia pensão. Pela manhã, visita 
panorâmica da cidade: a avenida 
Nevsky, as catedrais de São Isaac 
e da Virgem de Kazan, a praça do 
palácio e o palácio de Inverno, o 
Almirantado e a Fortaleza de Pedro 
e Paulo. Almoço. Tarde livre.

Dia 3 São Petersburgo
Pequeno-almoço. Dia livre. 
Recomendamos-lhe visitar 
(opcionalmente) Peterhof, uma 
das residências de verão dos 
czares, famosa pelos seus grandes 
parques, decorados com numerosas 
fontes e cascatas e por uma série 
de palácios e pavilhões reais com 
milhares de quadros.

Dia 4 São Petersburgo/Moscovo 
Pequeno-almoço. Transporte para 
a estação de comboio e partida 
num dos modernos comboios 
diurnos para Moscovo. Chegada e 
transporte para o hotel.

Dia 5 Moscovo
Meia pensão. Visita panorâmica 
da cidade, a Praça Vermelha, onde 
se encontra o Mausoléu de Lenin e 
a catedral de São Basílio. Veremos 
a Catedral de São Salvador e a 
Universidade de Moscovo, etc. 
Visita do famoso metro de Moscovo. 
Almoço. Tarde livre.

Dia 6 Moscovo
Pequeno-almoço. Recomendamos 
a visita (opcional) à zona 
amuralhada do Kremlin, onde 
poderá ver e entrar numa das 
catedrais. 

Dia 7 Moscovo
Pequeno-almoço. Aconselhamos 

uma visita a Serguiev Posad 
(opcional). Visita do mosteiro da 
Santíssima Trindade e São Sérgio, 
conhecido pelos estrangeiros 
como o Vaticano Russo. Regresso a 
Moscovo.

Dia 8 Moscovo/Portugal
Pequeno-almoço. Saída em voo de 
regresso a Portugal. Chegada 

PROGRAMA COMPLETO

Dia 1 Portugal/São Petersburgo
Saída em voo com destino a São 
Petersburgo. Chegada e transfere 
para o hotel. Alojamento. 

Dia 2 São Petersburgo
Meia Pensão. Visita ao Museu do 
Hermitage, um dos maiores museus 
do mundo, com mais de 4 milhões 
de obras de arte. Almoço. Pela 
tarde, visita panorâmica da cidade, 
a avenida Nevsky, as catedrais de 

San Isaac e da Virgem de Kazán, 
a praça do Palácio, o Palácio de 
Inverno, etc. 

Día 3 São Petersburgo
Meia Pensão. Visita a Peterhof, 
uma das residências de verão dos 
czares, famosa pelos seus grandes 
parques, decorados com numerosas 
fontes e cascatas e por uma série 
de palácios e pavilhões reais com 
milhares de quadros. Almoço. Tarde 
livre.

Dia 4 São Petersburgo/Moscovo
Pequeno-almoço. Transporte para 
a estação de comboio e partida 
num dos modernos comboios 
diurnos para Moscovo. Chegada e 
transporte para o hotel. 

Dia 5 Moscovo
Meia pensão. Visita panorâmica 
da cidade, a Praça Vermelha, 
onde se encontra o Mausoléu de 
Lenin e a Catedral de São Basílio. 

Veremos a catedral de São Salvador 
e a Universidade de Moscovo, etc. 
Visita do famoso metro de Moscovo. 
Almoço. Tarde livre.

Dia 6 Moscovo
Meia Pensão. Visita ao recinto 
amuralhado do Kremlin e onde 
poderá ver e entrar numa das três 
catedrais: a da Assunção, a da 
Anunciação ou a do Arcanjo São 
Miguel. Almoço. Tarde livre.

Dia 7 Moscovo
Meia Pensão. Visita pela manhã 
a Serguiev Posad. Visita do 
mosteiro da Santíssima Trindade 
e São Sérgio, conhecido pelos 
estrangeiros como o Vaticano 
Russo. Regresso a Moscovo.

Dia 8 Moscovo/Portugal
Pequeno-almoço. Saída em voo de 
regresso a Portugal. Chegada.

Capitais Russas  
RÚSSIA SÃO PETERSBURGO · MOSCOVO  
CIRCUITO REGULAR: CAT. PRIMEIRA 4★ E LUXO 5★ · COMBOIO RÁPIDO DIURNO · SAÍDA À SEGUNDA-FEIRA COM INÍCIO 
EM SÃO PETERSBURGO · SAÍDA À QUARTA-FEIRA COM INÍCIO EM MOSCOVO RCCUERZOS

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista 
(reserva em classes especiais). 
Transferes aeroporto/hotel/
aeroporto. Estadia no regime de 
alojamento e pequeno-almoço 
nos hotéis indicados. Comboio 
rápido diurno 2ª classe Moscovo/
São Petersburgo ou vice-versa. 
Visitas indicadas com entradas a 
monumentos com guia local russo 
em espanhol. Circuito regular em 
autocarro ou minibus com guia local 
em espanhol. Seguro de viagem.

Programa básico: Visita 
panorâmica em Moscovo com 
entrada no Metro, visita panorâmica 
em São Petersburgo com entrada 
na Fortaleza de Pedro e Paulo, 2 
almoços.
Programa completo: mesmas 
visitas que o programa básico para 
além da visita ao Kremlin e Sergiev 
Posad em Moscovo; visita do 
Hermitage e do Palácio de Peterhof 
em São Petersburgo e 5 almoços.
 

Importante saber
Preço com base em Air France, 
classe N, para viagens de 3 de maio 
al 28 de outubro, em categoría 4★. 
Taxas aéreas incluídas. AF: 85 €
Visto de entrada na Rússia (não 
incluído): solicitado on-line.

Saídas
São Petersburgo (segunda-feira)
Maio: 3, 10*, 17*, 24*, 31*.
Junho: 7*, 14*, 21*, 28*.
Julho: 5*, 12*, 19, 26.
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30.
Setembro: 6, 13, 20, 27.
Outubro: 4, 11, 18, 25.
Moscovo (quarta-feira)
Maio: 6, 13*, 20*, 27*.
Junho: 3*, 10*, 17*, 24*.
Julho: 1*, 8*, 15*, 22, 29.
Agosto: 5, 12, 19, 26.
Setembro: 2, 6, 16, 23, 30.
Outubro: 7, 14, 21, 28.
(*) Noites Brancas: Sup. 85 €.
Notas de saída:
Air France: Lisboa.
Supl. outras cidades de partida: 
consultar. 

Hotéis
Cat. 4★ Cat. 5★

São Petersburgo.
3 noites

Sokos Vasilievsky 
Parklane Resort & 
Spa/4★

Corinthia Nevsky 
Palace-Sokos Palace 
Bridge/5★

Moscovo. 
4 noites

Holiday Inn 
Lesnaya-Azimut 
Smolenskaya/4★

Marriott Royal Aurora-
Lotte/5★

Hotéis previstos ou de categoria similar.

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

€1.125
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

8 DIAS

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

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C

AT
AI

  •
  V

EN
DA

 A
NT

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

5%
DESCONTO 

https://www.catai.pt/viajes/capitais-russas.html/11399/travelpricer


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

Dia 1 Portugal/Vilnius
Saída em voo com destino à capital 
da Lituânia. Chegada, traslado ao 
hotel. Alojamento.

Dia 2 Vilnius
Meia pensão. Visita da cidade. O 
centro histórico, a Catedral de Pedro 
e Paulo, o castelo de Gediminas 
situado numa colina que emerge no 
centro da cidade, a Igreja de Santa 
Ana, jóia da arquitetura gótica, a 
Universidade, famoso centro de 
ciências e o Gate of Dawn com um 
ícone milagroso da Virgem Maria. 
Almoço. De tarde, visita opcional a 
Trakai, a antiga capital do país que 
preserva um belo castelo no Lago 
Galves. Jantar opcional no típico 
restaurante Belmontas.

Dia 3 Vilnius/Riga
Meia pensão. Saída por estrada 
com destino a Letónia. Paragem 
na Colina das Cruzes, um dos 
lugares sagrados do catolicismo 

lituano. Almoço. Depois de passar 
a fronteira, chegada ao Palácio 
Rundale, um magnífico palácio 
do século 18 e antiga residência 
do Duque de Courland, é hoje 
o mais belo palácio barroco dos 
países bálticos. É obra do arquiteto 
ítalo-russo Francesco Bartolomeo 
Rastrelli, o projetista do Palácio 
de Inverno de São Petersburgo 
(Museu Hermitage). O que mais 
impressiona no palácio são 
os quartos Dourado e Branco. 
Chegada.

Dia 4 Riga 
Meia pensão. Panorâmica da 
cidade. Riga foi fundada em 1201 
pelo bispo alemão Albert, é a maior 
das três capitais bálticas e onde 
vai poder admirar um verdadeiro 
caleidoscópio dos vários estilos de 
arquitetura. O passeio a pé inclui 
o Castelo de Riga, a Catedral de 
Cúpula, a Igreja de São Pedro, os 
Portões Suecos, os Três Irmãos, 

as Casas da Guilda e a Estátua 
da Liberdade. Almoço. A tarde é 
reservada para uma visita opcional 
a Jurmala, famosa pela arquitetura 
de madeira e praias de areia, ou 
para um concerto de órgão opcional 
na Catedral Dome.

Dia 5 Riga/Sigulda/Riga
Meia pensão. Pela manhã iremos 
descobrir a Letónia Medieval e a 
maravilhosa paisagem do Parque 
Nacional Gauja e da cidade de 
Sigulda. Ouviremos a lenda letã 
medieval sobre a Rosa de Turaida 
e descobriremos a lápide de Maja, 
poderemos apreciar as ruínas 
do castelo da Ordem Teutônica 
e a misteriosa caverna Gutman. 
Almoço. De tarde, visita opcional ao 
Riga Motor Museum, que apresenta 
uma impressionante coleção de 
carros e antigas limusines do 
Kremlin Soviético. À noite podemos 
desfrutar de um jantar típico letão 
(opcional) no restaurante Forest.

Dia 6 Riga/Parnu/Tallinn
Meia pensão. Dirija ao longo da 
costa do Báltico em direção a Parnu, 
localizada a 130 km de Riga. Parnu 
é a maior cidade da Estônia e o 
maior centro turístico da República. 
Faremos uma breve parada e 
teremos a possibilidade de passear 
pela praia do Báltico. Almoço. O 
resto da viagem nos levará pelas 
florestas do norte da Estônia até 
chegarmos à sua capital Tallinn. 
Chegada.

Dia 7 Tallinn
Meia pensão. Pela manhã 
visitaremos esta bela cidade 
medieval, que nos levará ao 
Parlamento da Estónia, à Igreja 
do Dome e à Catedral Ortodoxa 
Alexander Nevsky. Da colina de 
Toompea, onde a cidade foi fundada 
no séc. XII, podemos admirar uma 
bela paisagem panorâmica de 
toda a cidade. Continuação para 
a Praça do Município. Almoço. 

Tarde livre onde recomendamos 
uma excursão opcional ao Parque 
Kadriorg e KUMU, o novo museu de 
arte da Estónia. À noite, um típico 
“banquete medieval” (opcional) no 
restaurante central “Maikrahv”.

Dia 8 Tallinn/Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para 
o aeroporto, saída em voo de 
regresso a Portugal. Chegada.

Essências das Repúblicas Bálticas  
LITUÂNIA · LETÓNIA · ESTÓNIA VILNIUS · RIGA · PARNU · TALLIN
CIRCUITO REGULAR · OPÇÃO QUARTOS STANDARD OU SUPERIORES 

Nossos serviços
Voo regular, classe turística (reserva 
em classes especiais). Transferes 
aeroporto / hotel / aeroporto. 
Receção de boas-vindas com 
espumante, cocktail ou sumos. 
Alojamento e pequeno-almoço. 6 
almoços (bebidas não incluídas). 
Visitas indicadas no itinerário, com 
entrada nos monumentos. Circuito 
regular em autocarro com guia local 
em espanhol. Seguro de viagem.

Importante saber
Preço com base em Lufthansa, 
classe T, para viagens del 28 de 
março a 10 de outubro. 
Taxas aéreas incluídas. LH: 140 €.
Programa opcional de visitas 
Dia 2. Trakai (3 h): 40 €.
Jantar folclórico Rte. Belmontas: 
40 €.
Dia 4. Jurmala (4 h): 40 €.
Concerto Órgão Cat. Dome: 35 €.
Dia 5. Museu do Motor: 40 €.
Jantar em Rte. Forest: 40 €.
Dia 7. Parque Kadriorg e visita a 
Kumu: 40 €. Jantar medieval no 
Rte. Maikrahv: 40 €.

Saídas 
Março: 28.
Abril: 11, 25.
Maio: 2, 23, 30.
Junho: 6, 13, 20, 27.
Julho: 4, 11, 18, 25.
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29.
Setembro: 5, 12, 19, 26.
Outubro: 3, 10.
Notas de saída:
Lufthansa: Liboa.
Supl. outras cidades de partida: 
consultar. 

Hotéis
Vilnius. 2 noites Radisson Blu Lietuva/4★

Riga. 3 noites Tallink Riga/4★

Tallin. 2 noites Tallink City/4★

Hotéis previstos ou de categoria similar.

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

11

DESDE

€1.265
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

8 DIAS

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

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C

AT
AI

  •
  V

EN
DA

 A
NT

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

5%
DESCONTO 

https://www.catai.pt/viajes/promocoe-esencias-das-republicas-balticas.html/14199/travelpricer


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

Dia 1 Portugal/Copenhague
Saída em voo com destino a 
Copenhague. Chegada e transfere 
por conta própria ao hotel. 
Alojamento.

Dia 2 Copenhague
Pequeno-almoço. Pela manhã, 
visita panorâmica de Copenhagen: 
Gefion Fountain, Amalienborg Royal 
Residence, os idílicos canais de 
Nyhavn, o Palácio de Christiansborg 
e a famosa Pequena Sereia. Tarde 
livre à sua disposição.

Dia 3 Copenhague/Crucero 
noturno
Meia pensão. Manhã livre. À tarde, 
transfere para o porto e embarque 
no cruzeiro DFDS Scandinavian 
Seaways com destino a Oslo. Jantar 
buffet a bordo.

Dia 4 Oslo/Geilo

Meia pensão. Chegada em Oslo. 
City tour: Parque Frogner, Palácio 
Real, a fortaleza medieval de 
Akershus e o exterior da Prefeitura 
de Oslo. À tarde, saída para Geilo, 
passando por Hønefoss e Gol. 
Durante a viagem apreciamos as 
belas paisagens até chegarmos 
à cidade de Geilo. Alojamento e 
Jantar.

Dia 5 Geilo/Bergen
Pequeno-almoço no hotel. Saída 
pela manhã com destino a Bergen, 
onde fica o Sognefjord, também 
conhecido como Fjord of Dreams. 
Iremos navegar neste fiorde de 
Flåm a Gudvangen. No final do 
cruzeiro seguimos para Bergen, 
passando pela região de Hordaland 
e Voss. Chegada a Bergen e início 
da visita panorâmica.

Dia 6 Bergen/Balestrand
Meia pensão. Manhã livre para 
desfrutar da capital. À tarde, saída 
para Balestrand, fazendo uma 
travessia de ferry de Oppedal a 
Lavik, chegando ao final da tarde na 
charmosa Balestrand. Jantar.

Dia 7 Balestrand/Oslo 
Pequeno-almoço. Saída pela 
manhã com destino a Oslo. Durante 
o caminho, breve paragem em 
Borgund, onde visitaremos a 
bela igreja de madeira, Borgund 
Stavkirke, com entrada incluída. 
Continuaremos para Oslo onde 
chegaremos ao final do dia.

Dia 8 Oslo
Pequeno-almoço. Dia livre para 
visitar a capital da Noruega com 
a possibilidade de realizar uma 
excursão opcional aos famosos 

museus marítimos da Península 
Bygdoy; O Museu do Navio Viking, 
o Museu Kon-tiki e o Museu Fram.

Dia 9 Oslo/Estocolmo
Desayuno. Salida hacia la frontera 
sueca para llegar a la atractiva 
ciudad de Karlstad, donde 
tendremos un poco de tiempo libre 
antes de seguir por la región de los 
lagos para llegar a Estocolmo. 

Dia 10 Estocolmo
Pequeno-almoço. Visita guiada a 
Estocolmo. Visitamos a cidade velha 
de Gamla Stan. Contemplaremos 
o exterior do Palácio Real, da 
Catedral, do Parlamento e da Casa 
dos Nobres. Tarde livre para visitas 
opcionais.

Dia 11 Estocolmo/Portugal
Pequeno-almoço. Saída em voo de 
regresso a Portugal. Chegada.

Lendas da Escandinávia 
DINAMARCA · NORUEGA · SUÉCIA COPENHAGUE · OSLO · BERGEN · FIORDES  · ESTOCOLMO  
CIRCUITO REGULAR · CATEGORIA: PRIMEIRA · CRUZEIRO NOTURNO COPENHAGUE-OSLO · GUIA LOCAL EM ESPANHOL

Nossos serviços
Voo em linha regular, classe 
turística (Reservas em classes 
especiais). Circuito em autocarro 
de turismo com acesso wi-fi. 9 
noites em regime de alojamento 
e pequeno-almoço nos hotéis 
indicados. 1 noite a bordo do DFDS 
Seaways em cabines externas em 
regime de meia pensão. 2 jantares 
buffet (ou 3 pratos) com café / chá 
nos hotéis em Geilo e Balestrand. 
Visitas indicadas com entrada nos 
monumentos. Cruzeiro pelo Fiorde 
dos Sonhos. Guia acompanhante 
exclusivamente em espanhol 
durante todo o percurso. Bagagem 
nos barcos: 1 mala por pessoa e 1 
mala de mão. Seguro de viagem.

Extensão (opcional) para Tallinn 
e Helsinquia: 1 noite a bordo do 
Silja-Line em cabines externas com 
meia pensão. 2 noites em regime 
de alojamento e pequeno-almoço 
nos hotéis indicados. Visitas 
indicadas. Barco Tallinn / Helsinque. 
Preço desde: € 675.

Importante saber
Preço com base na TAP, classe U, 
para viagens del 11 de maio al 7 de 
setembro. 
Taxas aéreas incluídas. TP: 80 €
Transferes aeroporto-hotel-
aeroporto não incluídos.
O acesso ao serviço Wi-Fi é limitado 
a bordo do autocarro de longa 
distância em alguns lugares devido 
à topografia norueguesa.

Saídas
Maio: 11, 25.
Junho: 1, 8, 15, 22, 29.
Julho: 3, 13, 20, 27.
Agosto: 3, 10, 17, 24, 31.
Setembro: 7.
Notas de saída:
TAP: Lisboa.
Supl. outras cidades de partida: 
consultar. 

Hotéis
Copenhague. 2 noites Radisson Blu Scandinavia/4★ 

The Square /4★

Cruzeiro DFDS. 1 noite Cabina Exterior
Geilo. 1 noite Vestilia Resort /4★

Bergen. 1 noite Scandic Ørnen/4★- Thon Rosenkratz /4★

Balestrand. 1 noite Kviknes Hotel/5★

Oslo. 2 noites Radisson Blu Scandinavia /4★
Thon Opera /4★ - Clarion The Hub/4★

Estocolmo. 2 noites Courtyard by Marriott/4★- Clarion 
Stockholm /4★- Clarion Amaranten /4★

Tallin. 1 noite Radisson Blu Olümpia /4★ -
Metropol Spa /4★ - Park Inn Meriton /4★

Helsinquia. 1 noites Scandic Grand Marina /4★

Hotéis previstos ou de categoria similar.

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

12

DESDE

€2.615
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

11 DIAS

Extensão Tallinn e Helsínquia 
Dia 11 Cruzeiro Estocolmo/Silja 
Line
Pequeno-almoço. Cruzeiro SILJA 
LINE para Tallinn. Noite a bordo.

Dia 12 Tallinn
Pequeno-almoço a bordo. 
Chegada a Tallinn e visita à cidade. 
Alojamento.

Dia 13 Tallinn/Helsínquia
Pequeno-almoço. Transfere para o 
porto para travessia de barco com 
destino a Helsinque. Chegada e 
visita à cidade.

Dia 14 Helsínquia/Portugal
Pequeno-almoço. Tempo livre. 
Voo de regresso a Portugal. 
Chegada.

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

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C

AT
AI

  •
  V

EN
DA

 A
NT

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

5%
DESCONTO 

https://www.catai.pt/viajes/lendas-da-escandinavia.html/12851/travelpricer


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

Dia 1 Espanha/Reykjavik
Saída em voo com destino à capital 
do país. Assistência no aeroporto e 
transfere para o hotel. Alojamento.

Dia 2 Reykjavik/Borgarfjörour/
Akureyri
Meia pensão. Passando pelo 
túnel subaquático de Hvalfjördur 
chegaremos a Borgarfjördur, 
onde visitaremos a área termal 
Deildatunguhver e a cascata 
Hraunfossar. Seguimos para 
Skagafjordur para visitar uma 
antiga fazenda convertida no 
Museu Glaumbaer. Continuação 
do passseio através de montanhas 
majestosas e gargantas estreitas 
até à capital do norte. Chegada em 
Akureyri, cidade localizada a apenas 
100 km ao sul do Círculo Polar 
Ártico. Jantar no hotel.

Dia 3 Akureyri/Husavik/Lago 
Myvatn
Meia pensão. Hoje começamos 
com uma breve visita ao redor de 

Akureyri antes de seguirmos para 
o leste. No caminho, faremos uma 
paragem na pitoresca cascata de 
Gođafoss, onde reza a lenda que os 
antigos deuses nórdicos Ódinn e 
Þór ainda zelam pelo bem-estar do 
país. Em seguida, passamos pela 
península de Tjornes até Ásbyrgi, 
um lindo desfiladeiro em forma de 
ferradura. Jantar no hotel.

Dia 4 Lago Lago Mývatn/Detifoss/
Egilsstađir
Meia pensão. Hoje exploraremos 
a área do Lago Mývatn, um lugar 
único com uma paisagem formada 
por atividade vulcânica e calor 
geotérmico. Lago Mývatn é um 
famoso santuário de aves, com 
uma das maiores concentrações 
de patos de reprodução do 
mundo, bem como centenas de 
cisnes gigantes. Vamos tomar um 
relaxante banho nas águas quentes 
da nascente "Nature Baths". 
Visitaremos pseudo-crateras, 
sulfarats com poças de lama 

sulfúrica fervente e um labirinto 
de lava onde estranhas formações 
de lava fornecem abrigo para uma 
vegetação inesperadamente rica. 
Depois disso, continuamos para 
leste até a cascata Dettifoss, a mais 
poderoso da Europa, e em seguida, 
continuamos ao longo dos estéril 
e agora despovoado planalto de 
Jökuldalsheiði no fértil distrito de 
Fljotsdalur. Alojamento na aldeia de 
Egilsstaðir. Jantar.

Dia 5 Egilsstadir/Fiordos del 
Sureste/Museo de Petra/Höfn
Meia pensão. Iremos para os 
magníficos fiordes do sudeste, 
muitos dos quais estão desertos. 
Breve paragem no Museu Mineral 
Petra, na pequena cidade de 
Stöðvarfjörður. Chegada a Höfn 
ao inicio da tarde. Tarde livre para 
descansar ou caminhar. Teremos 
a possibilidade (opcional) de 
realizar uma excursão opcional em 
snowmobiles sobre o glaciar. Jantar 
no hotel.

Dia 6 Höfn/Laguna Glaciar/
Skaftafell/Vik
Meia pensão. Saída em direção 
ao glaciar Vatnajökull, a maior 
da Islândia e de toda a Europa. 
Na espetacular lagoa glaciar 
Jökulsárlón iremos navegar a 
bordo de um veículo anfíbio, entre 
icebergs flutuantes. Continuação 
até ao Parque Nacional Skaftafell, 
um paraíso natural. Cruzando o 
maior campo de lava do mundo 
e a vasta superfície de areia de 
Skeidarársandur, onde uma 
grande erupção vulcânica ocorreu, 
chegaremos a Vik. Jantar no hotel.

Dia 7 Vik/Skogar/Geysir/Gullfoss/
Þingvellir/Reykjavik
Pequeno-almoço. A primeira 
paragem do dia é em Reynishverfi, 
onde iremos comprovar a força 
do oceano Atlântico e as colunas 
de basalto. De seguida, visitamos 
as duas espetaculares cascatas 
de Seljalandsfoss e Skógafoss. 
Continuaremos para as fontes 

termais Geisyr e a cascata 
Gullfoss. Seguimos para o Parque 
Nacional Þingvellir, que revela a 
enorme fratura entre as placas 
tectónicas do continente europeu 
e norte-americano até chegarmos 
a Reykjavik. Antes de entrarmos 
no hotel, faremos um pequeno 
passeio panorâmico pela cidade. 
Alojamento. 

Dia 8 Reykjavik/Espanha
Pequeno-almoço. Saída para o 
porto para início do passeio de 
observação de baleias. Resto do 
dia livre em Reykjavik. No horário 
combinado, transfere para o 
aeroporto e voo de regresso a 
Portugal. Chegada.

Jóias da Islândia  
ISLÂNDIA REYKJAVIK · AKUREYRI · LAGO MYVATN · EGILSSTADIR · HÖFN · VIK 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI · PASSEIO DE BARCO ENTRE ICEBERGS · OBSERVAÇÃO DE BAEIAS · BANHO EM RECINTO TERMAL

Nossos serviços
Voo em linha regular, classe 
turística (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno 
almoço. 5 jantares (bebidas não 
incluídas). Transferes de entrada 
e de saída. Visitas e excursões 
indicadas no itinerário, incluíndo 
o passeio de barco entre icebergs 
e a observação de baleias. Circuito 
em autocarro. Entrada no Museu 
Glaumbaer e no Museu Mineral 
Petra. Entrada e banho em Nature 
Baths com o aluguer de toalhas 
incluído. Acompanhamento de 
guia local em espanhol. Seguro de 
viagem. 

Importante saber
Preço com base na Icelandair, em 
classes especiais, para viagens de 3 
de julho a 11 de setembro.
Taxas aéreas incluídas. FI: € 115
É necessária a participação mínima 
de 20 pessoas para garantir a 
realização do circuito.
Não inclui almoços. Normalmente, 
na Islândia, os quartos triplos são 
compostos por uma cama de casal e 
1 cama dobrável estreita.
A possibilidade de quartos triplos 
é muito limitada (normalmente 
apenas 1 por partida). Se por 
motivos climáticos a excursão de 
observação de baleias não puder 
ser realizada, em alternativa 
visitaremos o Museu da Baleia em 
Reykjavik.

Saídas
Julho: 3, 17, 31.
Agosto: 7, 14, 28.
Setembro: 11.
Notas de saída:
Icelandair: Madrid.
Supl. outras cidades de partida: 
consultar. 

Hotéis
Reykjavik. 2 noites Reykjavik Lights/3★Sup.
Akureyri. 1 noite Edda Akureyri /3★

Laugar. 1 noite Reykjadalur/3★

Egilsstadir. 1 noite Hallormsstadour /3★

Höfn. 1 noite Smyrlabjörg /3★

Vik. 1 noite Dyrholaey /3★

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. 
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DESDE

€2.735
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

8 DIAS

Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt
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IPADA  •  RESERVANDO  •  COM 30 DIAS  •  DE ANTECEDÊNCIA   •

5%
DESCONTO 

https://www.catai.pt/viajes/joias-da-islandia.html/13273/travelpricer


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

Dia 1  Portugal/ Dubai
Saída em voo com destino a 
Dubai, via Istambul. Chegada. 
Alojamento.

Dia 2  Dubai  /Sharjah/ Dubai
Pequeno-almoço. Visita à 
fascinante cidade de Dubai. 
Começaremos pela parte antiga da 
cidade, visitando o bairro Bastakiya, 
o forte Al Fahidi e o Museu de 
Dubai, onde podemos aprender 
sobre a história e cultura desta 
nação. Em seguida, cruzaremos 
o Dubai Creek com o “Abra”, o 
famoso táxi aquático, para visitar 
os mercados de especiarias e ouro. 

Mais tarde, faremos uma paragem 
na ‘’ Union House ’’, continuando 
até a Mesquita de Jumeirah e 
a praia de Jumeirah para ver o 
símbolo da cidade, o hotel "Burj Al 
Arab". Continuaremos pela avenida 
Sheikh Zayed Road, de onde 
poderemos apreciar os grandes 
arranha-céus da cidade. Passeio 
panorâmico pelo centro da cidade, 
onde fica o edifício mais alto do 
mundo, o "Burj Khalifa". Pela tarde, 
saída para Sharjah onde faremos a 
visita panorâmica da Universidade. 
Seguimos para a "Rotunda Cultural" 
onde poderemos tirar fotos da 
Mesquita. Breve paragem no Blue 

Mall em Sharjah. Em seguida, 
visitaremos o Souq-Al-Masqoof, 
uma parte antiga da cidade que foi 
coberta e serve hoje em dia como 
área comercial. Regresso ao Dubai

Dia 3 Dubai/  Abu Dhabi/ Dubai 
Pequeno-almoço. Saída para Abu 
Dhabi, capital dos Emirados Árabes 
Unidos. Durante o nosso passeio 
visitaremos a famosa Mesquita 
Sheikh Zayed, a terceira maior do 
mundo. Mais tarde iremos aos 
palácios dos xeques e faremos 
uma paragem frente ao majestoso 
hotel Emirates Palace para uma 
sessão de fotos. Mais tarde, faremos 

uma curta visita através da cidade 
para aprender sobre a herança e 
os estilos de cultura e da vida no 
passado. Veremos a exposição 
na Ilha de Saadiyat, e finalmente 
descobriremos a cidade do futuro 
tendo por base as energias 
alternativas. Regresso ao Dubai.

Dia 4 Dubai
Meia pensão. Manhã livre. Pela 
tarde, saída para o deserto em 
veículos 4x4 (6 pessoas por Jeep), 
para iniciar um emocionante 
Safari. Ao pôr do sol, iremos para 
um acampamento beduíno onde 
desfrutaremos de um jantar 

de churrasco acompanhado de 
espetáculo (durante o mês do 
Ramadão não haverá animação no 
acampamento).

Dia 5 Dubai
Meia pensão. Tempo livre. À 
noite, transfere até ao Khor 
Dubai para um passeio de Dhow 
(barco árabe tradicional), jantar 
durante o cruzeiro pelo Creek de 
aproximadamente duas horas.

Dia 6 Dubai/ Portugal
Pequeno-almoço. À hora 
combinada, transfere para o 
aeroporto e voo de regresso a 
Portugal, via Istambul. Chegada.

Dubai e Emirados Árabes 
EMIRADOS ÁRABES DUBAI · ABU DHABI · SHARJAH 
CIRCUITO REGULAR CATAI COM GUIA EM ESPANHOL · NOVIDADE

Nossos serviços
Voos regulares, classe turística 
(reserva em classes especiais). 
Regime de alojamento e pequeno-
almoço. 2 jantares (bebidas não 
incluídas). Assistência em espanhol, 
transferes privadas com motorista 
em Inglês. Visitas em regular com 
guia em espanhol, exceto Safari 4x4 
no deserto e o cruzeiro Dhow que 
é feito com motorista em inglês. 
Seguro de viagem. 

Importante saber
Preço com base na Turkish Airlines, 
classe W, para viagens de 10 de 
abril a 15 de setembro, na
categoria C.
Taxas aéreas incluídas. TK: € 295.

Saídas
Diárias (1 mar -25 out).
Notas de saída
Turkish Airlines: Lisboa/Porto.

Hotéis
Cat. C Cat. B Cat. A

Dubái. 
5 noites.

Golden Tulip 
Media/4★

Media 
Rotana/5★

Millennium 
Sheikh Zayed/5★

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai.Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. Preços não são válidos para feiras, convenções ou feiras religiosas.
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DESDE

€1.330
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

6  DIAS

Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt
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https://www.catai.pt/viajes/dubai-emirados-arabes.html/15069/travelpricer


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

Dia 1 Portugal /Marraquexe
Partida em voo direto com destino 
a Marraquexe. Chegada e transfere. 
Jantar no hotel.

Dia 2 Marraquexe
Meia pensão. Saída para 
realizar uma visita da cidade de 
Marraquexe, começando pela 
mesquita da Koutoubia, chamada 
a mesquita dos livreiros e o seu 
majestoso minarete, torre gémea 
da Giralda de Sevilha e os Túmulos 
Saadies, dinastia que fez grande 
esta cidade. A visita termina 
num lugar mágico, a Praça de 
Yemaa el Fna (Assembleia do 
Povo), declarada Património da 
Humanidade. Tempo livre. Jantar 
no hotel. 

Dia 3 Marraquexe/Ouarzazate/
Vale de Dades 
Meia pensão. Saída para as 
montanhas do Alto Atlas. A 
paisagem irá se alterando pouco 
a pouco, sem quase darmos 

conta. Passaremos do forte verde 
dos vales, ao ocre vermelho de 
Tizi N’Tichka até chegarmos a 
Ouarzazate. Tempo livre para o 
almoço (não incluído). Continuamos 
pela rota dos Mil Kasbahs, onde 
desde o veículo poderemos admirar 
a beleza do “Palmeiral de Skoura” 
para chegar a Kelaa Mgouna (Vale 
das Rosas). A rota dos Kasbahs, no 
sul do Alto Atlas, é um percurso por 
uma série de fortalezas construídas 
em adobe com torres ameadas e 
adornos em tijolo cru sendo em 
algumas ocasiões autênticas aldeias 
fortificadas. Chegada ao Vale do Rio 
Dades. Jantar no hotel.

Dia 4  Vale de Dades/Gargantas 
de Todra/Deserto 
Meia pensão. Saída para uma das 
paragens naturais mais belas da 
viagem, as Gargantas do rio Todra, 
onde a erosão do rio construiu 
pelo meio da montanha um 
estreito desfiladeiro com paredes 
verticais com mais de 300 metros 

de altura. Entraremos pelo interior 
do desfiladeiro para admirar a sua 
espetacular beleza. Em seguida 
partida com destino ao deserto. 
Pelo caminho as povoações pelas 
quais vamos passando são cada vez 
mais autênticas até que entramos 
nos domínios da gente do deserto, 
Amazigh, mais conhecidos como 
“berberes”. Chegamos a Erfoud, 
e seguimos para Merzouga (Erg 
Chebi). Possibilidade de fazer uma 
excursão em dromedário para ver 
o pôr-do-sol no interior das dunas. 
Jantar no hotel.

Dia 5 Deserto- Al Nif - Nkob - 
Agdez - Ouarzazate 
Meia pensão. Depois do 
pequeno-almoço dirigimo-nos a 
Rissani, situada num palmeiral a 
22 km de Erfoud. É uma atraente 
e pequena cidade, tanto pelo seu 
entorno como pela sua história, 
contando com vários monumentos 
de interesse, um mercado e uma 
zona usada como estacionamento 

de burros onde também se 
compram e vendem estes animais. 
É considerada como a herdeira da 
mítica Sijilmassa, a primeira capital 
de Marrocos e origem da família 
real do país. Seguimos para Al Nif, 
onde pelo caminho poderemos 
observar manadas de dromedários 
selvagens e uma impressionante 
paisagem semilunar. Chegaremos a 
Agdez onde paramos para desfrutar 
da beleza do Palmeiral de Draa. 
Continuamos para Ouarzazate. 
Jantar no hotel.

Dia 6  Ouarzazate/Ait Ben 
Haddou/Marraquexe
Meia pensão. Ouarzazate é 
chamada a pérola do sul, partimos 
para visitar Kasbah Taourirt. Noutros 
tempos foi residência do pachá de 
Marraquexe e está construída em 
adobe com torres ameadas. Visita 
aos antigos aposentos do Glauci 
“Pachá”, o refeitório e o quarto da 
favorita, que conserva ainda a sua 
decoração de estuque pintado 

e os tetos em madeira de cedro. 
Seguimos para Kasbah de Ait Ben 
Hadou, declarada Património da 
Humanidade pela UNESCO. Jantar 
no hotel.

Dia 7  Marraquexe
Meia pensão. Dia livre para 
desfrutar desta maravilhosa cidade 
por sua conta. Jantar no hotel.

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

Marrocos, ciudades vermelhas 
MARROCOS MARRAQUEXE · OUARZAZATE · DADES · DESERTO 
CIRCUITO REGULAR COM GUIA EM ESPANHOL 

DESDE

€655
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

8 DIAS

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

Importante saber
Preço com base na TAP, classe O, 
para viagens de 31 de maio a 28 de 
setembro, na categoria C. 
Taxas aéreas incluídas. TP: € 70
O itinerário publicado baseia- se na 
partida de domingo.
Verifique o itinerário de partida aos 
sábados e segunda.

Saídas
Sexta-feira, Sábado e Domingo 
(28 mar-27 dez).
Notas de saída:
TAP: Lisboa.

Hotéis
Cat. C Cat. B Cat. A

Marraquexe. 4 
noites

Mont Gueliz - Corail/3★ Andalus - Diwane/4★ Kenzi Farah - Atlas 
Medina/5★

Dades. 1 noite Babylon - Vieux 
Cheatau/4★

Babylon - Vieux 
Cheatau/4★

Babylon - Vieux 
Cheatau/4★

Merzouga. 1 noite Albergue Sahara-Mohayut Albergue Sahara-Mohayut Albergue du Sud - Riad La 
Belle Etoile

Ouarzazate. 
1 noite

Les Jardins Ourzazate - 
Amlal/3★

Le Fint - Kenzi Azghor/4★ Riad Tama - Dar 
Chamaa/5★

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo de 2 pessoas, em quarto duplo.
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Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt
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7%
DESCONTO 

https://www.catai.pt/viajes/marrocos-cidades-vermelhas.html/14172/travelpricer


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

Dia 1 Portugal / Tel Aviv
Saída em voo com destino a Tel Aviv, 
via Istambul. Chegada e transfere 
para o hotel. Alojamento.

Dia 2 Tel Aviv / Cesareia / Haifa / 
Galileia
Meia pensão. Saída para Yafo, 
antigo porto de Israel, hoje bairro 
de artistas, onde visitaremos a 
Igreja de São Pedro. Continuaremos 
até Cesaréia para visitar os 
vestígios romanos e dos cruzados. 
Continuaremos a viagem até a 
cidade de Haifa, subindo o Monte 
Carmelo, de onde teremos uma 
vista panorâmica da Baía de Haifa, 
do Templo Bahai e dos Jardins 
Persas. Continuaremos para 
Nazaré onde visitaremos a Igreja 

da Anunciação, a Carpintaria de 
São José e a Fonte da Virgem. 
Continuação ao Monte do 
Precipício, de onde podemos 
admirar uma bela vista panorâmica 
da cidade de Nazaré e dos seus 
arredores. Chegada à Galileia. 
Jantar e alojamento. 

Dia 3 Galileia / Tabgha / 
Cafarnaum / Rio Jordão / 
Jerusalém
Meia pensão. Começaremos o dia 
com um passeio de barco pelo Mar 
da Galileia. Visitaremos o Monte das 
Bem-aventuranças. Continuaremos 
para Tabgha, local da multiplicação 
dos pães e dos peixes e Cafarnaum. 
À tarde, saída para Jerusalém pelo 
Vale do Rio Jordão, contornando o 

oásis de Jericó, onde desfrutaremos 
de uma vista panorâmica do Monte 
da Tentação e do Mar Morto. Subida 
através do deserto da Judéia e 
entrada em Jerusalém. Jantar e 
alojamento. 

Dia 4 Jerusalém / Ein Karen / Yad 
Vashem / Belém
Meia pensão. Saída para o 
Santuário do Livro no Museu 
de Israel, onde estão expostos 
os Manuscritos do Mar Morto e 
onde se encontra a Maquete de 
Jerusalém na época de Jesus. 
Visita ao bairro de Ain Karen onde 
se encontra a Igreja da Natividade 
de São João Batista, e visita ao 
Yad Vashem, Museu e Memorial 
do Holocausto. À tarde, visita a 

Belém, onde visitaremos a Igreja da 
Natividade, a gruta da Manjedoura, 
a Estrela de 14 pontas (Lugar do 
Nascimento de Jesus), a Basílica 
de Santa Catarina e a gruta de 
São Jerónimo. Regresso para 
Jerusalém. Jantar e alojamento.

Dia 5 Jerusalém
Meia pensão. Visita de Jerusalém, 
saída para a Cidade Velha, visita 
ao Muro das Lamentações. Em 
seguida, caminharemos pela Via 
Dolorosa até chegar ao Gólgota, 
local da crucificação de Jesus e do 
Santo Sepulcro. Visita ao Monte 
Sião onde se encontram o Túmulo 
do Rei David, o Cenáculo e a Abadia 
da Dormição. Seguiremos para o 
Monte das Oliveiras, para apreciar 

uma magnífica vista da cidade. 
Finalmente visitaremos o Jardim do 
Getsêmani e a Basílica da Agonia. 
Jantar e alojamento.

Dia 6 Jerusalém / Tel Aviv / 
Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para 
o aeroporto de Tel Aviv e embarque 
em voo de regresso a Portugal, via 
Istambul. Chegada.

Essências de Israel e Palestina 
ISRAEL TEL AVIV · GALILÉIA · JERUSALÉM · BELÉM (PALESTINA)  
CIRCUITO REGULAR COM GUIA EM ESPANHOL  · NOVIDADE 

Nossos serviços
Voo regular, em classe turística 
(reserva em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. 4 
jantares (bebidas não incluídas). 
Assistência em espanhol e 
transferes com motorista local. 
Visitas em circuito regular 
(partilhado com mais clientes) 
e guia em espanhol. Seguro de 
viagem. 

Importante saber
Preço com base na Turkish Airlines, 
classe W, para viagens de 2 a 23 de 
fevereiro, na categoria C.
Taxas aéreas incluídas. TK: € 220.
A categoria dos hotéis em Israel não 
é a mesma que em Portugal.

Saídas
Terça-feira (2 fev-28 dez).
Notas de saída:
Turkish Airlines: Lisboa/Porto.

Hotéis
Cat. C Cat. B Cat. A

Tel Aviv. 1 noite Sea Net - Nyx/3★ Gran Beach - Prima 75/4★ Herods - Renaissance/4★ Sup.
Nazaret. 1 noite Old City - Plaza/3★ Golden Crown - Legency/4★ Ramada/4★

Jerusalém. 3 noites Royal - Ibis/3★ Leonardo - Grand Court/4★ Ramada - Lady Stern/4★

Hotéis previstos ou de categoria similar.

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

€1.390
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

6 DIAS

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

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C

AT
AI

  •
  V

EN
DA

 A
NT

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

7%
DESCONTO 

https://www.catai.pt/viajes/ess%C3%AAncias-de-israel-palestina.html/14496/travelpricer


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

Dia 1 Portugal/Amã
Partida em voo com destino a Amã. 
Chegada e alojamento.

Dia 2 Amã/Ajlun/Jerash/Amã
Meia pensão. Visita ao Castelo de 
Ajlun, fortaleza construída em 1185, 
da época das cruzadas, situado no 
alto da montanha. Visita de Jerash, 
uma das cidades da Decápolis. 
Durante a excursão, visitaremos o 
Arco do Triunfo, a praça ovalada, 
o cardo, a colunata, o templo de 
Afrodite e terminamos no teatro 
romano, com uma maravilhosa 
acústica. Jantar no hotel.

Dia 3 Amã/Madaba/Monte Nebo/
Um Er Rassa/Petra 
Meia pensão. Visita panorâmica 
da cidade de Amã. Seguimos 

para Madaba para visitar a Igreja 
Ortodoxa de São Jorge, onde se 
encontra o primeiro mapa-mosaico 
da Palestina. Continuamos para o 
Monte Nebo para admirar a vista 
panorâmica do Vale do Jordão e do 
Mar Morto. Pela tarde visita de Um 
Er Rassas, antigo acampamento 
romano, com vestígios romanos, 
bizantinos e das primeiras épocas 
muçulmanas. As ruínas do local 
arqueológico, ainda pendentes de 
escavações, contam com mais de 
uma dezena de templos cristãos, 
destacando a igreja de São Estevão. 
Seguimos para Petra. Jantar no 
hotel.

Dia 4 Petra 
Meia pensão. Dia completo para 

visitarmos a cidade rosa, a capital 
dos Nabateus. Durante a visita 
conheceremos os mais importantes 
e representativos monumentos 
esculpidos na rocha pelos Nabateus. 
Começamos com o Tesouro, famoso 
e internacionalmente conhecido 
monumento, os Túmulos de Cores, 
os Túmulos Reais, o Mosteiro… 
Jantar no hotel.

Dia 5 Petra /Pequena Petra/Wadi 
Rum/Aqaba
Meia pensão. Partida para Al 
Beida, também conhecida como a 
pequena Petra. Seguimos viagem 
para Wadi Rum. Chegada ao 
deserto de Lawrence da Arábia. 
Visita com duração de cerca de 2 
horas, realizada em veículos 4X4, 

conduzidos por beduínos (6 pessoas 
por veículo), consistindo numa 
pequena incursão na paisagem 
lunar deste deserto, onde veremos 
as maravilhas feitas pela natureza 
e erosão com as rochas e a areia. 
Seguimos viagem para Aqaba. 
Jantar no hotel.

Dia 6 Aqaba/Mar Morto 
Meia pensão. Transporte para o 
Mar Morto, onde poderá desfrutar 
da praia, dos banhos de lamas e 
das instalações do hotel. Jantar 
no hotel.

Dia 7 Mar Morto
Meia pensão. Dia livre. Jantar no 
hotel. 

Dia 8 Mar Morto/Amã/Portugal 
Pequeno-almoço. Transfere para 
o aeroporto. Partida em voo de 
regresso a Portugal. Chegada.

Descobrindo a Jordânia 
JORDÂNIA AMÃ · PETRA · AQABA · MAR MORTO 
CIRCUITO REGULAR COM GUIA EM ESPANHOL

DESDE

€1.450
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

8 DIAS

Nossos serviços
Voo regular, classe turística 
(reservas em classes especiais) 
Alojamento e pequeno almoço. 6 
jantares (bebidas não incluídas). 
Assistência em espanhol. Transferes 
e visitas em circuito regular 
(compartilhado com mais clientes) 
com guia em espanhol. Seguro de 
viagem.

Importante saber
Preço com base na classe Royal 
Jordanian O, para viagens de 14 
de fevereiro a 21 de março e de 
9 de maio a 19 de setembro, na 
categoria C.
Taxas aéreas incluídas. RJ: € 330.

Saídas
Domingos (14 fev-28 nov).
Notas de saída: 
Royal Jordanian: Lisboa.

Hotéis
Cat. C Cat. B Cat. A

Amã. 2 noites Sulaf Luxury/4★ Landmark-Bristol/5★ Kempinski - Grand 
Millennium/5★ Sup

Petra. 2 noites P Quattro - Petra Canal 
Moon/4★

Nabatean Castle/5★ Movenpick 
Marriott/ 5★ Sup

Aqaba. 1 noite City Tower - La Costa/4★ Orix -Double Tree/5★ Movenpick/5★ Sup
Mar Morto. 2 noites Holiday Inn/5★ Holiday Inn/5★ Crown Plaza 

Movenpick/5★ Sup

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo de 2 pessoas, em quarto duplo.
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O Reino Hachemita da Jordânia 
é possivelmente um dos países 
mais fascinantes do Oriente 
Médio. Este destino exótico 
mistura uma rica história com 
paisagens que parecem tiradas de 
outro planeta, desde as margens 
do Mar Morto, as areias do 
deserto de Wadi Rum até Petra, 
um enorme cidade totalmente 
esculpida nas rochas pelos 
nabateus, muitas vezes referida 
como a oitava maravilha do 
mundo antigo.

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

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C

AT
AI

  •
  V

EN
DA

 A
NT

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

7%
DESCONTO 

https://www.catai.pt/viajes/descobrindo-a-jordania.html/13742/travelpricer


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

Dia 1 Portugal/Cairo
Partida em voo com destino ao 
Cairo, via Istambul. Chegada e 
alojamento.

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

Dia 3 Cairo
Pequeno-almoço. Visita ao Museu 
Egípcio do Cairo, a maior coleção 
de peças faraónicas do mundo. 
Continuação ao Cairo islâmico e 
cristão e na cidadela de Saladino, 

com a mesquita de Mohamed Ali ou 
de Alabastro e o Bairro Copta. 

Dia 4 Cairo/Luxor
Pensão completa. Partida em voo 
com destino a Luxor. Dependendo 
da hora de chegada será realizada a 
visita ao Templo de Karnak e Luxor, 
se não se conseguir realizar, seria 
feita na manhã do dia seguinte. 
Embarque no barco a motor.

Dia 5 Luxor/Esna/Edfu
Pensão completa. Partida para 
a margem ocidental do Nilo para 
visitar o Vale dos Reis (incluídos três 
túmulos. O túmulo de Tutankhamon 
não está incluído), o templo Deir el-
Bahari ou da rainha Hatshepsut, e 
os Colossos de Memnon ou templo 

de Amenófis III. Regresso ao barco e 
início da navegação até Esna. Tarde 
para desfrutar da paisagem nilótica.

Dia 6 Edfu/Kom Ombo/Assuão
Pensão completa. Pela manhã, 
visita ao templo de Edfu dedicado 
ao deus Horus e o mais bem 
conservado do Egito. Regresso ao 
barco e continuação da navegação 
até Kom Ombo. Pela tarde, visita 
ao templo consagrado ao deus 
Sobek, o crocodilo, em Kom Ombo. 
Navegação até Assuão. 

Dia 7 Assuão/Abu Simbel/Assuão
Pensão completa. Manhã dedicada 
a realizar a excursão em carro aos 
templos de Abu Simbel mandados 
construir por Ramsés II e situados 

no Lago Nasser. Pela tarde, visita ao 
templo de Isis, situado antigamente 
na Ilha de Filas, e ao obelisco 
inacabado. Resto da tarde-noite 
para passear por um dos mercados 

mais importantes da rota das 
especiarias, o Souk de Assuão. 

Dia 8 Assuão/Cairo/Portugal
Partida em voo direto de regresso a 
Portugal, via Istambul. Chegada.

Egito, Um Dom do Nilo
EGITO CAIRO · LUXOR · EDFU · KOM OMBO · ASSUÃO · ABU SIMBEL  
CIRCUITO REGULAR COM GUIA EM ESPANHOL · PENSÃO COMPLETA NO CRUZEIRO  I

Nossos serviços
Voo em linha regular, classe 
turística (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço no Cairo, pensão completa 
no cruzeiro, transferes de chegada 
e partida em serviço regular com 
assistência em espanhol. Circuito 
regular (compartilhado com mais 
clientes) com guia em espanhol.

Extensão Sharm El Sheikh: 4 
jantares (bebidas não incluídas). 
Transferências regulares com 
assistência em espanhol. Seguro 
de viagem.

Saídas
Sexta-feira, Sábado e Domingo (5 
fev-26 set).   
Notas de saída: 
Turkish Airlines: Lisboa/Porto.

Hotéis
Cat. C Cat. B Cat. A

Cairo. 3 noites Le Meridien Pyramids - 
Ramses Hilton/5★ L

Semiramis Intercontinental - 
Mena House (sección jardín, vista 
jardín)/5★ L Sup.

Kempinski/5★ GL

Cruzeiro. 4 noites M/S Solaris/5★ I M/S Radamis-M/S Sarah /5★ l  Sup. M/S Nile Premium/5★ GL
Sharm el Sheik.     
4 noites

Melton Sharm/5★ Melton Sharm/5★ Renaissance Sharm/5★

Hotéis previstos o de categoria similar

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

€1.630
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

8 DIAS

Importante saber
Preço com base em Turkish 
Airlines, classe V, para viagens de 
de 5 de fevereiro a 14 de março.
Taxas aéreas incluídas. TK: € 285. 
MS: € 64.
A ordem das visitas pode ser 
alterada em função dos voos 
internos e do cruzeiro, mantendo as 
visitas e serviços incluídos.

No dia de saída do cruzeiro deve 
deixar a cabine antes das 8h00.
O itinerário é baseado nas saídas 
às sextas-feiras. Se o dia da saída 
for diferente, a ordem das visitas 
e das noites no Cairo pode ser 
alterada. Gorjetas incluídas durante 
o cruzeiro.

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

Dias 9 a 11 Sharm El Sheikh
Meia pensão. Dias livres para 

desfrutar da praia. Jantar no 
hotel.

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

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

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C

AT
AI

  •
  V

EN
DA

 A
NT

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

7%
DESCONTO 

https://www.catai.pt/viajes/egipto-um-dom-do-nilo.html/11957/travelpricer


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

Dia 1 Portugal / Istambul
Partida do voo para Istambul. 
Chegada, transfere para o hotel e 
alojamento.

Dia 2 Istambul
Pequeno-almoço. Começamos o dia 
com a visita panorâmica do Aqueduto 
de Valens e das Muralhas de 
Constantinopla. Continuamos através 
do antigo Hipódromo Romano e 
depois iremos para a Mesquita Azul. 
Tempo livre. Continuaremos através 
do centro histórico da cidade, onde 
poderá observar a variedade de 
vestígios dos diferentes impérios. 
Palácio de Topkapi; Hagia Sophia 
com sua majestosa arquitetura 
bizantina; o Grande Bazar, um dos 
maiores e mais antigos mercados 
cobertos do mundo; e a Cisterna da 
Basílica, que possui mais de 300 
colunas de mármore que se elevam 
acima da água.

Dia 3 Istambul / Capadócia
Meia pensão. Passeio panorâmico 
para contemplar o espetacular 
Corno de Ouro, nas proximidades 
do morro Pierre Loti. Permanecendo 
no mesmo ambiente cultural, 
continuaremos com a visita à 
Catedral de São Jorge. Tempo 
livre. Continuaremos com uma 
incursão à Mesquita de Solimão, 
o Magnífico, que possui a maior 
cúpula de todas as mesquitas de 
Istambul. Visitaremos o Bazar 
das Especiarias, um local com um 
encanto especial pela sua cor e 
aromas. O nosso passeio culmina 
com um passeio de barco pelo 
Bósforo, onde apreciamos as 
maravilhosas paisagens sobre as 
fortalezas otomanas, palácios, vilas 
e as pontes que ligam os dois lados 
da cidade. À hora indicada saída 
em voo com destino à Capadócia. 
Transfere e jantar no hotel.  

Dia 4 Capadócia
Meia pensão. Começamos o dia 
com a visita aos inúmeros mosteiros 
e capelas de Göreme, escavados 
nas rochas e decorados com frescos. 
Continuaremos em direção aos 
vales da região onde apreciamos as 
“Chaminés das Fadas”, seguido pela 
visita de uma cidade subterrânea. 
Durante o dia iremos conhecer 
uma tradicional oficina de pedras 
e de jóias e uma fábrica de tapetes 
da Capadócia. Jantar no hotel. 
Opcionalmente, podemos assistir a 
um espetáculo de danças folclóricas 
turcas.

Dia 5 Capadócia / Antalya
Meia pensão. Saída para Antalya, 
rodeada de montanhas e localizada 
na costa do Mar Mediterrâneo. 
Jantar no hotel.

Dia 6 Antalya
Meia pensão. Visita da magnífica 

cidade de Perge. Continuação para 
Kaleiçi, Antalya antiga, com uma 
mistura de história antiga e atual. 
Visita de uma joalheria. Jantar no 
hotel.

Dia 7 Antalya / Pamukkale
Meia pensão. Saída para 
Pamukkale para visitar a antiga 
Hierápolis e o Castelo do Algodão, 
uma verdadeira maravilha 
natural com uma cascata gigante, 
estalactites e piscinas naturais. 
Jantar no hotel.

Dia 8 Pamukkale / Ephesus / 
Kusadasi / Izmir
Meia pensão. Visita de Éfeso, a 
cidade greco-romana mais bem 
preservada da Ásia Menor que 
guarda diversos tesouros como o 
Teatro Romano e a Biblioteca de 
Celsus. Visitaremos a última casa 
da mãe de Jesus, hoje um local de 
peregrinação. Continuaremos com 

a visita a uma loja de couro. Jantar 
no hotel.

Dia 9 Kusadasi / Izmir / Bursa / 
Istambul
Pequeno-almoço. Saída para 
Bursa e visita panorâmica desta 
importante cidade. Visita a uma 
das principais mesquitas da cidade 
e caminhada através do Mercado 
da Seda. Seguimos viagem para 
Istambul, chegada e transfere para 
o hotel.

Dia 10 Istambul / Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para 
o aeroporto, e voo de regresso a 
Portugal. Chegada.

Turquia Completa
TURQUIA ISTAMBUL · CAPADÓCIA · ANTALYA · PAMUKKALE · ÉFESO · KUSADASI
CIRCUITO REGULAR COM GUIA EM ESPANHOL · NOVIDADE

DESDE

€1.095
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

10 DIAS

Nossos serviços
Voo regular, classe turística 
(reservas em classes especiais) 
Alojamento e pequeno almoço. 6 
jantares (bebidas não incluídas). 
Assistência em espanhol. Transferes 
com motorista local. Visitas em 
circuito regular (compartilhado 
com mais clientes) com guia em 
espanhol. Seguro de viagem.

Importante saber
Preço com base em Turkish 
Airlines,  classe V,  para viagens 29 
de março a 14 de abril, na 
categoria C.
Taxas aéreas incluídas. TK: € 200. 
A ordem das visitas pode ser 
alterada em função dos dias de 
encerramento dos monumentos, 
respeitando sempre as visitas a 
realizar. Dias de encerramento dos 
monumentos: Domingos - Grande 
Bazar | Terça-feira - Palácio de 
Topkapi.
O itinerário publicado na partida de 
segunda-feira. Verifique as partidas 
do itinerário terça e quarta-feira

Saídas
Segunda-feira, terça-feira e quarta-
feira (29 mar-27 dez).
Notas de saída: 
Turkish Airlines: Lisoba/Porto.

Hotéis
Cat. C Cat. B Cat. A

Istambul. 
3 noites

Ramada Atakoy 
Pullman Hotel/ 4★ 

The Peak Istanbul 
Klas Istanbul/ 4★

Cvk Park Bosphorus 
Divan Istanbul/ 5★ 

Capadócia. 
2 noites

Altinoz 4★ - 
Signature Hotel/S★ Class

Altinoz 4★ 
Signature Hotel/ S★ Class

Altinoz 4★ 
Signature Hotel/ S★ Class

Antalya. 
2 noites

Best Western Khan 
Holiday Inn Lara /4★

Best Western Khan- 
Holiday Inn Lara /4★

Best Western Khan  
Holiday Inn Lara /4★

Pamukkale.
1 noite

Colossae Spa Termal/ 5★ 
Hierapark/ 4★

Colossae Spa Termal/ 5★ 
Hierapark/ 4★

Colossae Spa Termal/ 5★ 
Hierapark/ 4★

Kusadasi/Izmir.
1 noite

Signature Blue Resort 
Kusadasi /5★
Ramada Plaza Izmir/ 5★

Signature Blue Resort 
Kusadasi /5★
Ramada Plaza Izmir/ 5★

Signature Blue Resort 
Kusadasi /5★
Ramada Plaza Izmir/ 5★

Hotéis previstos ou de categoria similar.

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

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
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AT
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  •
  V

EN
DA

 A
NT

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

7%
DESCONTO 

https://www.catai.pt/viajes/turquia-completa.html/11955/travelpricer


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

Dia 1 Portugal/Tbilisi
Saída em voo com destino a Tbilisi, 
via Istambul. Noite a bordo.

Dia 2 Tbilisi
Chegada, transfere e alojamento. 
Começamos a visita da cidade de 
Tbilisi, capital da Geórgia, visitando 
a igreja de Metekhi, Meteji com 
vista para o rio Mtkvari, a fortaleza 
defensiva Narikala, que data do 
século IV. Poderemos descer as 
escadas da fortaleza e ver a cidade 
de cima. Visitaremos os banhos de 
Enxofre da antiga Tbilisi, a Igreja 
Sioni, nas margens do rio Mtkvari. 
Após uma breve caminhada 
encontraremos a Igreja Anchisjati, a 
mais antiga de Tbilisi que mantém a 
imagem milagrosa de Jesus Cristo. 
Caminhada através da Avenida de 
Rustaveli, a rua principal da cidade 
com visita a um atelier de arte 
onde poderemos aprender sobre o 
artesanato tradicional. Jantar de 
boas-vindas.

Dia 3 Tbilisi/Sighnaghi/Kakheti/
Tbilisi
Meia pensão. Saída para Kakheti, 
região famosa por seus vinhos. 
Visitaremos o Convento de Bodbe, 
onde se encontram as relíquias de 
Santa Nina, hoje um importante 
centro de peregrinação. Saída 
para Signagui, "Cidade do Amor", 
famosa pelos vinhos e tapetes 
tradicionais, pela muralha e pelas 
23 torres que circundam a cidade. 
Almoço e degustação de vinhos em 
adega local. De tarde, visita à Casa-
Museu Tsinandali, que durante o 
século XIX foi residência do poeta 
Alexandre Chavchavadre. No seu 
interior existe uma adega com uma 
coleção única de vinhos. Regresso 
para Tbilisi.

Dia 4 Tbilisi/Mskheta/Gudauri
Meia pensão. Partida para 
Mskheta, a cidade sagrada da 
Geórgia e antiga capital do país. 
Iniciaremos a visita subindo o 
morro onde se encontra uma das 

três igrejas da cidade que fazem 
parte do Património Mundial: a 
igreja de Jvari. Da colina teremos 
uma bela vista de Mskheta e da 
confluência dos dois rios Mtkvari e 
Aragvi. Daqui avistamos a Catedral 
Svestitskhoveli, que visitaremos 
mais tarde. Continuaremos pela 
estrada militar da Geórgia até 
Ananuri, para visitar o complexo 
arquitetónico de Ananuri. O 
desenho é característico do final 
do período medieval e inclui 
uma fortaleza, duas igrejas, uma 
antiga torre de vigia, uma prisão e 
outros edifícios cívicos. Chegada a 
Gudauri. Jantar no hotel

Dia 5 Gudauri/Kazbegi/Gudauri
Meia pensão. Partida para 
Kazbegi, também conhecida como 
Stepantsminda. É uma cidade no 
norte da Geórgia localizada num 
belo vale, com o Monte Kazbek em 
destaque como o pico mais alto 
desta região. Faremos uma bela 
caminhada (aproximadamente 

3 horas) para visitar a Igreja da 
Trindade, localizada em Garghetti. 
Regresso para Gudauri. Jantar no 
hotel.

Dia 6 Gudauri/Uplistsije/
Akhaltsikhe
Meia pensão. Saída para Uplistsije, 
uma antiga cidade no centro da 
Geórgia, escavada na rocha. Iremos 
descobrir várias construções que 
datam da Idade do Ferro até o 
final da Idade Média, e que se 
destacam pela combinação única de 
estilos de culturas cavernícolas da 
Anatólia e do Irão, bem como pela 
coexistência de arquitetura pagã 
e cristã. Almoço. Saída para Gori, 
visita ao Museu Lenin e à sua casa. 
Saída para Akhaltsikhe, passando 
pelo Parque Borjomi para degustar 
sua famosa água mineral.

Dia 7 Akhaltsikhe/Vardzia/Tbilisi
Meia pensão. Saída para Vardzia, 
complexo rochoso de cavernas e 
túneis, praticamente uma cidade. 

A localização única respondia à 
necessidade de defesa contra os 
mongóis. Contava com mais de 
seis mil alojamentos distribuídos 
em treze andares, além de uma 
igreja, sala do trono e um sistema 
de irrigação para plantações em 
terraço. Abrigava uma excelente 
mostra de pintura medieval 
georgiana. Continuaremos a nossa 
jornada até à fortaleza Khertvisi, 
localizada na região de Meskheti, 
no sul da Geórgia. A sua localização 
estratégica protegia a estrada que 
ligava as cidades de Akhalkalaki e 
Akhaltsikhe. Visita ao Castelo de 
Rabati. Jantar em um restaurante 
local com show folclórico.

Dia 8 Tbilisi/Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para 
o aeroporto, e voo de regresso  à 
Portugal, via Istambul. Chegada.

Descobrindo a Geórgia  
GEÓRGIA TBILISI · SIGHNAGHI· MTSKHETA · GUDAURI · AKHALTSIKHE 
CIRCUITO REGULAR COM GUIA EM ESPANHOL ·  NOVIDADE 

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

Importante saber
Preço com base na Turkish 
Airlines,classe V, para viagens 
de 8 de maio a 3 de julho e de 11 
de setembro a 23 de outubro na 
categoria C.
Taxas aéreas incluídas. TK: € 240.
Os alojamentos e a infraestrutura 
turística na Geórgia não 
correspondem aos padrões 
europeus. Os museus fecham às 
segundas-feiras.

Saídas
Maio: 8, 22.
Junho: 5, 19.
Julho: 3, 17, 31.
Agosto: 14, 28.
Setembro: 11, 25.
Outubro: 9, 23.
Notas de saída:
Turkish Airlines: Lisboa/Porto.

Hotéis
Cat. C Cat. B Cat. A

Tbilisi. 4 noites Astoria/3★ Sharden/3★ Mercure Old 
Town/4★

Gudauri. 2 noites Gudauri/3★ Alpina/3★ Marco Polo/4★

Akhaltsikhe. 
1 noite

Grand 
Palace/3★

Rabath/3★ Lomsia/3★

Hotéis previstos ou de categoria similar.

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

€1.560
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

8 DIAS

Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt
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https://www.catai.pt/viajes/pt-georgia.html/12867/travelpricer


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

Dia 1 Portugal / Beirute
Saída em voo com destino a 
Beirute, via Istambul. Chegada e 
acomodação.

Dia 2 Beirute / Sidon / Pneu / 
Beirute
Meia pensão. Saída para a histórica 
cidade de Sidon, de origem Fenícia. 
Visita à cidadela marítima medieval, 
o Palácio de Debaas e o mercado 
tradicional. Almoço. Seguiremos 
para a cidade de Tiro, principal 
cidade fenícia da antiguidade e 
centro greco-romano de grande 
importância, de onde partiram os 
navios mercantes que conquistaram 
o sul e o oeste do Mediterrâneo. 
Visita da Necrópole, do Arco do 
Triunfo, do Hipódromo, da zona 
marítima e dos banhos termais.

Dia 3. Beirute / Cedros de Baruk / 
Anjar / Baalbeck / Beirute
Meia pensão. Saída para a região 
de Chouf, conhecida pelas riquezas 
naturais e vilas pitorescas. Se as 
condições atmosféricas permitirem, 
passeio pela reserva natural de 
Cedros de Barouk, dedicada à 
conservação e ao desenvolvimento 
de espécies animais e naturais, 
entre as quais se destaca o cedro 
do Líbano. Seguimos em direção 
ao Vale do Beka, celeiro e zona 
agrícola do país. Visita às ruínas 
da antiga cidade omíada de Anjar. 
Almoço. Continuaremos a viagem 
até a cidade de Baalbek, localizada 
na parte mais alta do vale, um 
lugar impressionante cercado por 
montanhas cobertas de neve e 

onde se encontra o maior conjunto 
de templos romanos dedicados a 
Júpiter, Vénus e Mercúrio. Regresso 
para Beirute.

Dia 4. Beirute / Grutas Jeita / 
Byblos / Harissa / Nahr Kalb / 
Beirute
Meia pensão. Pela manhã saída 
para norte para visita às grutas 
de Jeita, uma gruta natural com 
incríveis formações calcárias 
em forma de estalactites e 
estalagmites, caminhada e passeio 
de barco pelas galerias interiores. 
Continuaremos para Biblos, a 
cidade mais antiga da Humanidade 
de acordo com a Bíblia. Visita ao 
mercado tradicional e ao porto de 
pesca. Almoço. Durante o caminho 
de regresso a Beirute, paragem no 

Convento da Virgem de Harissa, um 
miradouro com vista para a baía de 
Jounie e Beirute.

Dia 5. Beirute / Beiteddine Deir el 
Qamar / Beirute
Meia pensão. Visita à cidade 
através da orla marítima, o Museu 
Nacional, o centro histórico em 
reconstrução (ruínas romanas, 
fenícias, igrejas, mesquitas) e 
o centro moderno com a praça 
L'Etoile. Saída para Deir el Qamar, 
pitoresca cidade aristocrática com 
típicas construções de montanha 
que foi a capital do Emirado do 
Líbano durante a época otomana. 
Almoço. Saída para Beiteddine 
para visita ao Palácio dos Emirados, 
exemplar da arquitetura libanesa 
do século XIX, com belos pátios 

internos, salas decoradas no estilo 
damasceno e jardins com mosaicos 
romanos. Regresso para Beirute.

Dia 6. Beirute / Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para 
o aeroporto, e saída em voo de 
regresso a Portugal, via Istambul. 
Chegada.

Líbano, o país dos Cedros 
LÍBANO BEIRUTE · TIRO · CEDROS DEL BARUK · BAALBECK · BYBLOS
CIRCUITO REGULAR COM GUIA EM ESPANHOL · NOVIDADE

DESDE

€1.365
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

6 DIAS

Nossos serviços 
Voo regular, classe turística (reserva 
em classes especiais). Alojamento 
e pequeno almoço. 4 almoços 
(bebidas não incluídas). Assistência 
em espanhol e transferes com 
motorista local. Visitas em circuito 
regular (compartilhado com mais 
clientes) com guia em espanhol. 
Seguro de viagem.

Importante saber
Preço com base na Turkish Airlines, 
classe P, para viagens de 11 de abril 
a 30 de maio, na categoria C.
Taxas aéreas incluídas. TK: € 280.
A categoria dos hotéis no Líbano 
não é a mesma que em Portugal. 

Saídas 
Abril: 11, 25.
Maio: 9, 30.
Junho: 13, 27.
Julho: 11, 25.
Agosto: 1, 8, 15, 22.
Setembro: 5, 12, 26.
Outubro: 1, 17, 31.
Novembro: 7 e 21.
Dezembro: 5.
Notas de saída: 
Turkish Airlines: Lisboa/Porto.

Hotéis
Cat. C Cat. B Cat. A

Beirut. 
5 noites

Bella Riva - 
Plaza/4★

Lancaster Rouche - 
Lancaster Suites/4★ Sup

Commodore - 
Crowne/5★

Hotéis previstos ou de categoria similar.

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

21

Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt
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https://www.catai.pt/viajes/libano-pais-dos-cedros.html/15068/travelpricer


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

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

Dia 2 Bangcoque
Chegada a Bangcoque. Alojamento.

Dia 3 Bangcoque
Pequeno-almoço. Visita da cidade 
e do Palácio Real. Tarde livre.

Dia 4 Bangcoque
Pequeno-almoço. Dia livre para 
passear por esta movimentada 
cidade.

Dia 5 Bangcoque/Ayuthaya/Khao 
Yai/Korat 
Pensão completa. Saída por 
estrada para Ayuthaya para visitar 
as ruínas arqueológicas. Veremos 
o Wat Mongkolbopit e Wat Yai Chai 
Mongkol. Seguimos para o parque 
natural de Khao Yai. Almoço num 
restaurante. Faremos um pequeno 

trekking até chegar ás cascatas de 
Heu Suwat. Seguimos para Khorat. 
Jantar no hotel.

Dia 6 Korat/Pimai/Phitsanuloke/ 
Sukhothai 
Pensão completa. Saída para 
Pimai, para visitar o maior templo 
de estilo cambojano da Tailândia. 
Saída para Phitsanuloke, visitando 
em caminho o templo Phra Sorn 
Kaew. Almoço num restaurante. 
Chegada a Phitsanuloke. Visita do 
Templo Wat Mahatat. Seguimos 
para Sukhothai. Jantar no hotel. 

Dia 7 Sukhothai/Lampang/ 
Chiang Rai 
Pensão completa. Visitaremos o 
sítio arqueológico de Sukhothai e 
faremos um passeio de bicicleta 
através dos jardins e das ruínas. 
Veremos um dos ícones mais 
importantes, o grande Buda Branco 
de Wat Sri Chum. Seguimos para 

Lampang, visita do templo Wat 
Phra Kaew Don Thao. Almoço 
num restaurante. Paragem no 
Lago Payao. Chegada a Chiang Rai. 
Jantar no hotel.

Dia 8 Chiang Rai/Triângulo de 
Ouro/Chiang Rai 
Pensão completa. Visita das tribos 
das “orelhas grandes”. Almoço 
num restaurante. Seguimos para 
o Triângulo de Ouro, onde se unem 
três países. Embarcamos numa 
lancha para percorrer o rio Mekong. 
Visita do museu do Ópio. Regresso 
a Chiang Rai. Jantar no hotel.

Dia 9 Chiang Rai/Chiang Mai 
Meia pensão. Saída para Chiang 
Mai, pelo caminho veremos o 
templo branco de Wat Rongkhun. 
Almoço num restaurante. Em 
Chiang Mai, visita do Templo Doi 
Suthep e o centro de artesanato.

Dia 10 Chiang Mai 
Meia pensão. Saída para um 
acampamento dos elefantes onde 
desfrutará de um espetáculo 
inesquecível no que se põe em 
prática as suas habilidades. Passeio 
de 45 minutos em elefante. 
Continuaremos a descer pelo rio 
numa balsa de bambu. Visita da 
quinta de orquídeas. Almoço num 
restaurante. Regresso a Chiang 
Mai. Visita ao centro de artesanato. 

Dia 11 Chiang Mai/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em 
voo de regresso a Portugal, pela 
rota escolhida. Noite a bordo. (Em 
algumas companhias aéreas, o voo 
é diurno e chega a Portugal nesse 
mesmo dia). 

Dia 12 Portugal
Chegada.

Tailândia Clássica   
TAILÂNDIA BANGCOQUE · KORAT · SUKHOTHAI · CHAING RAI · CHIANG MAI  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI COM GUIAS EM ESPANHOL · EXTENSÃO PRAIAS DA TAILÂNDIA  I

Nossos serviços
Voo em linha regular, classe 
turística (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno 
almoço. 6 almoços e 4 jantares 
(bebidas não incluídas). Transferes 
de Bangcoque com assistência em 
espanhol (sujeito a disponibilidade). 
Visitas e circuito com guias locais 
exclusivamente para clientes Catai. 
Seguro de viagem.

Importante saber
Preço com base na Lufthansa, 
classe L, para viagens de 3 de abril a 
19 de outubro.
Taxas aéreas incluídas. LH: € 470.
Visitas e transferências podem ser 
compartilhadas com clientes Catai.
Extensão das praias da Tailândia: 
Temos uma ampla seleção de hotéis 
4★ e 5 ★ em diferentes praias da 
Tailândia. Consulte a TravelPricer 
em www.catai.pt. Os hotéis de praia 
de categoria 4★ são simples.
  

Saídas
Terça-feira (2 fev-23 mar).
Terça-feira e sábados (27 mar-19 
out).
Notas de saída:
Lufthansa: Lisboa/Porto. 

Hotéis
Bangcoque. 3 noites Novotel Bangkok Silom Road/4★

Korat. 1 noite Kantary Korat 4★

Sukhothai. 1 noite Legendha Sukhothai/4★

Chiang Rai. 2 noites The Legend/4★

Chiang Mai. 2 noites Le Meridien/5★

Hotéis previstos ou de categoria similar.

DESDE

€1.855
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

12 DIAS

Extensão Praias da 
Tailândia   
(Phuket, Krabi, Phi Phi o Koh 
Samui)
15 dias desde 2.210 €  
Taxas e combustível incluídos. 
3 noites em regime de alojamento 
e pequeno-almoço. Transferes 
com assistência em espanhol em 
Phuket (sujeito a disponibilidade). 
Krabi e Koh Samui com assistência 
em inglês. Transfere regular de Phi 
Phi com auxílio em inglês em Krabi 
e balsa regular para Phi Phi.
Preço com base na Lufthansa, 
classe L, para viagens de 6 de abril 
a 19 de outubro, no hotel Patong 
Merlin /4★ em Phuket em quartos 
superiores com jardim.
Taxas aéreas incluídas. LH: € 475.

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

Dia 1 Portugal/Chiang Mai
Saída em voo com destino a Chiang 
Mai, pela rota escolhida. Noite a 
bordo.

Dia 2 Chiang Mai
Chegada a Chiang Mai, mais 
conhecida como “a rosa do Norte”. 
Transfere para o hotel. Resto do dia 
livre. Alojamento.

Dia 3 Chiang Mai
Meia pensão. Visite o Santuário 
de Elefantes “The Chang”, onde 
aprenderemos sobre a cultura dos 
elefantes na Tailândia. Teremos 
a oportunidade de interagir 
com esses incríveis animais e 
aprender sobre seu estilo de vida 
e comportamento, preparar a 
comida e tomar banho com eles. 
Continuação para a quinta de 
orquídeas e borboletas onde iremos 
almoçar. Tempo livre na quinta. 
Saída para a montanha Doi Suthep 
para visitar o Wat Prathat Doi 
Suthep e apreciar a vista noturna 
panorâmica da cidade de Chiang 
Mai do topo da montanha.

Dia 4 Chiang Mai/Tha Ton/Chiang 
Rai
Meia pensão. Saímos pela estrada 
para Tha Ton, uma pequena cidade 
a poucos quilómetros da fronteira 
com a Birmânia. Visitaremos a 
aldeia Long Neck Karen (mulheres 
girafas). Em seguida, desfrutaremos 
de uma curta viagem pelo rio 
Mae Kok em barco a motor de 
Baan Ta Ton a Baan Pa Tai antes 
de continuarmos pela estrada 
para Chiang Rai. Almoço num 
restaurante. À tarde, visitamos 
Wat Rong Seur Ten conhecido 
como Templo Azul. Em seguida, 
faremos uma caminhada em 
Trishaw, passando pela parte alta 
da cidade de Chiang Rai e visitando 
um mercado local. O dia termina 
com uma visita ao "Wat Ming 
Muang" ou o nome da família 
era originalmente "Wat Chang 
Moob", que significa "O templo dos 
elefantes agachados"

Dia 5 Chiang Rai / Golden 
Triangle / Chiang Rai
Meia pensão. Visitamos o Jardim 
Botânico Mae Fah Luang. Em 

seguida, visitaremos o chalé real da 
Princesa e um museu local. Durante 
o caminho, visitaremos uma aldeia 
da tribo étnica. A viagem continua 
até a fronteira de Mae Sai com a 
Birmânia. Em seguida, visitaremos 
o Triângulo Dourado, onde temos 
uma vista magnífica sobre o rio 
Mekong, faremos uma curta 
caminhada ao longo do rio que 
forma o triângulo. Almoço num 
restaurante. Partida para Chiang 
Saen. Visitaremos o Wat Phra Dhat 
Jom Kitti subindo 383 degraus até 
o topo da colina e também o Wat 
Jedi e um pequeno museu próximo.

Dia 6 Chiang Rai/Lampang/ 
Sukhothai
Pensão completa. Saída pela 
estrada para Lampang, visita ao 
antigo templo Wat Wat Prathat 
Lampang Luang. Almoço num 
restaurante. Continuamos para o 
parque histórico de Si Satchanalai, 
onde ruínas de 134 monumentos 
foram descobertos dentro do 
parque. Chegada em Sukhothai. 
Jantar no hotel.

Dia 7 Sukhothai/Ayuthaya/ 
Banguecoque
Meia pensão. Visitamos o Parque 
Histórico de Sukhothai, listado 
como Património Mundial da 
UNESCO. No parque, admiraremos 
as belas estátuas de Buda, 
explorando os muitos templos e 
mosteiros em ruínas. Continuamos 
para Ayutthaya, para ver a 
maior imagem de Buda de Phra 
Mongkhon Bophit, os antigos 
pagodes de Wat Phra Si Sanphet e 
Wat Lokaya Sutharam. Almoço num 
restaurante. Continuação pela 
estrada para Banguecoque.

Dia 8 Banguecoque
Pequeno-almoço. Visite os templos 
mais importantes de Bangkok: Wat 
Trimitr, Wat Pho e o Grande Palácio, 
um dos mais belos exemplos das 
cortes do Sião com o maravilhoso 
templo do Buda de Esmeralda.

Dia 9 Banguecoque
Pequeno-almoço. Dia livre.

Dia 10 Banguecoque / Praia na 
Tailândia (Phuket, Krabi, Phi Phi 
ou Samui)

Pequeno-almoço. Saída em voo 
com destino à praia escolhida. 
Transfere para o hotel.

Opção sem praia
Possibilidade de regresso no dia 
10 de Banguecoque a Portugal. 
Chegando no 10º ou 11º dia de 
viagem.

Dias 11 e 12 na Praia da Tailândia 
(Phuket, Krabi, Phi Phi ou Samui)
Pequeno-almoço. Dias livres 
para desfrutar da praia e do hotel 
escolhido.

Dia 13 Praia da Tailândia/
Portugal
Pequeno-almoço. Saída em voo 
de regresso a Portugal, pela rota 
escolhida. Noite a bordo. (Com 
algumas companhias aéreas, o voo 
é realizado durante o dia e chega a 
Portugal no mesmo dia).

Dia 14 Portugal
Chegada.

Impressões da Tailândia   
TAILÂNDIA CHIANG MAI · CHIANG RAI · SUKHOTHAI · BANGUECOQUE 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI COM GUIAS EM ESPANHOL · VISITA SANTUÁRIO DE ELEFANTES ECO-SUSTENTÁVEL

Nossos serviços
Voo em linha regular, classe 
turística (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno 
almoço. 5 almoços e 1 jantar 
(bebidas não incluídas). Visitas 
e circuito com guias locais em 
espanhol exclusivamente para 
clientes Catai. Transferes com 
assistência em inglês. Transfere 
regular de Phi Phi com auxílio em 
inglês em Krabi e balsa regular para 
Phi Phi. Seguro de viagem.

Importante saber
Preço com base na Lufthansa, 
classe L, para viagens de 12 de abril 
a 18 de outubro, no hotel Patong 
Merlin/4★ em Phuket em quartos 
Superior Garden.
Taxas aéreas incluídas. LH: € 475.
Visitas e transferes podem ser 
compartilhados com clientes Catai.
Temos uma ampla seleção de hotéis 
4★ e 5★ em diferentes praias da 
Tailândia. Consulte a TravelPricer 
em www.catai.pt. Os hotéis de praia 
de categoria 4★ são simples.
  

Saídas
Segunda-feira (1 fev-18 out).
Notas de saída:
Lufthansa: Lisboa/Porto. 

Hotéis
Chiang Mai. 2 noites Le Meridien /5★

Chiang Rai. 2 noites The Riverie by Katathani /5★

Sukhothai. 1 noite The Legendha/4★

Bangkok. 3 noites Novotel Bangkok Silom Road /4★

Praias da Tailândia. 3 noites Según playa y hotel elegido 

Hotéis previstos ou de categoria similar.

DESDE

€1.810
11 DIAS

€2.130
14 DIAS

DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

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

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

Dia 2 Bali/Ubud
Chegada a Bali e transfer para o 
interior da ilha. Chegada a Ubud, 
centro espiritual e cultural da ilha 
rodeada de espetaculares terraças 
de arroz. Alojamento.

Dia 3 Ubud
Pequeno-almoço. Saída para 
Batubulan, famosa pelas esculturas 
em rocha e pelo espetáculo de 
dança Barong e Kris que descreve 
a eterna luta entre o bem (Barong) 
e o mal (Rangda). Regresso a Ubud 

para ver o mercado e o museu 
de arte Agung Rai que tem uma 
extensa coleção de pinturas de 
artistas balineses e estrangeiros. 
Para finalizar, veremos o Templo 
Saren Agung, antiga residência 
oficial da família Real de Ubud.

Dia 4 Ubud/Candidasa
Pequeno-almoço.  Saída para 
Kerta Gosa onde se encontra o 
Palácio de Justiça de Klungkung. 
Seguimos para Kusamba, uma 
aldeia de pescadores onde veremos 
a elaboração de sal e as coloridas 
canas alinhadas ao longo das 
margens de areia negra. A estrada 
da costa conta com amplas vistas 

de Nusa Penida irá levar-nos a Goa 
Lawah (a Gruta dos Morcegos). A 
nossa última paragem será em 
Tenganan onde poderemos ver as 
mulheres locais vestidas com os 
seus famosos vestidos “Kamben 
geringsing” os quais supostamente 
têm o poder de imunizar do mal a 
quem os veste.

Dia 5 Candidasa/Lovina
Pequeno-almoço. Visitaremos 
Taman Tirta Gangga, o Palácio 
de Água, rodeado de terraços de 
arroz. Paragem em Putung para 
ter uma vista panorâmica da baía e 
continuamos o templo de Besakih, 
localizado numa ladeira do Monte 

Agung. É conhecido como o Templo 
Mãe de Bali por albergar santuários 
ancestrais para os hindus balineses. 
A nossa seguinte paragem 
será Kintamani que oferece 
impressionantes vistas e Sangsit 
para ver o Templo Beji, um dos mais 
antigos da ilha.

Dia 6 Lovina/ Praia de Bali
Pequeno-almoço. Opcionalmente 
(não incluído no preço), poderá 
realizar um avistamento de 
golfinhos à primeira hora da 
manhã. Depois de deixar Lovina 
paramos nas águas termais de 
Banjar (possibilidade de se banhar) 
e visita do mosteiro budista. 

Regresso a sul via Bedugul até 
chegarmos ao Templo Ulun Danu, 
situado sobre as águas do Lago 
Bratan. Prosseguimos para o 
Templo de Tanah Lot, um dos mais 
importantes de Bali construído 
numa pequena ilha no mar.

Dias 7 a 10 Praia de Bali 
Pequeno-almoço. Dias livres.

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

Dia 12 Portugal
Chegada.

Bali Clássico
INDONÉSIA  BALI · UBUD · CANDIDASA · LOVINA  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI COM GUIA EM ESPANHOL   IRCCUERZOS

Nossos serviços
Voo em linha regular, classe 
turística (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno 
almoço. Transferes e visitas de 
circuito com guia local em espanhol 
exclusivamente para clientes Catai. 
Seguro de viagem.

Importante saber
Preço com base na Turkish Airlines, 
classe U, para viagens de 12 de 
janeiro a 14 de junho, na categoria 
B. 
Taxas aéreas incluídas. TK: 415 €. 
Visitas e transferes podem ser 
compartilhados com mais clientes 
Catai.

Saídas
Terça-feira (2 fev-19 out).
Notas de saída:
Turkish Airlines: Lisboa/Porto.

Hotéis
Cat. B Cat. A

Ubud. 2 noites The Ubud Village/4★ Visesa Ubud/5★     
Candidasa. 
1 noite

Discovery 
Candidasa/3★ Sup. 

The Candi Beach/4★

Lovina. 1 noite Aneka Lovina/3★ Sup. The Lovina/4★          
Praia de Bali. 5 noites Sol Benoa/4★ Melia Bali/5★ 

Hotéis previstos o de categoria similar

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

€1.565
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

12 DIAS

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

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C

AT
AI

  •
  V

EN
DA

 A
NT

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

7%
DESCONTO 

https://www.catai.pt/viajes/pt-bali-classico.html/13781/travelpricer


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

Dia 1 Portugal/Kuala Lumpur
Partida no voo com destino a Kuala 
Lumpur, via Istambul. Noite a 
bordo. 

Dia 2 Kuala Lumpur
Chegada e tarde livre para um 
primeiro contacto com a cidade. 
Alojamento.

Dia 3 Kuala Lumpur
Pequeno-almoço. Manhã livre, 
pela tarde realizaremos uma 
visita da cidade com paragem 
na Mesquita Nacional e a praça 
da Independência. Passaremos 
pelo Mercado Central até chegar 
a Chinatown, onde em carro nos 
dirigiremos a Kampung Baru, uma 

zona típica malaia, para acabar nas 
Torres Petronas onde teremos uma 
vista exterior das mesmas.

Dia 4 Kuala Lumpur/Malaca/
Kuala Lumpur
Meia pensão. Saída para Malaca 
a 145 km a sul de Kuala Lumpur. 
Começaremos a visita pela antiga 
Malaca, desfrutaremos de um 
cruzeiro pelo rio Malaca, para 
continuar depois do almoço com 
a visita do Templo Cheng Hoon, 
o templo chinês mais antigo na 
Malásia e a Mesquita de Kampung 
Kling. Por último realizaremos uma 
paragem no Bukit China, o maior 
cemitério chinês fora da China. 

Regresso a Kuala Lumpur.

Dia 5 Kuala Lumpur/Cameron 
Highlands 
Pequeno-almoço. Saída para as 
terras altas a 1.542 m por cima do 
nível do mar, são famosas pelo seu 
chá e as suas etnias. Pelo caminho 
visita de uma plantação de chá e 
uma tribo local onde veremos como 
vivem em harmonia com a natureza. 
Chegada a Cameron Highlands.

Dia 6 Cameron Highlands/Bukit 
Merah/Kuala Kangsar/Belum
Meia pensão. Saída para 
Bukit Merah a única reserva 
de orangotangos na Malásia 
peninsular.  Apanharemos uma 

embarcação local até à ilha dos 
orangotangos (esta visita pode 
ser cancelada devido ao nível de 
água no lago Merah), para ver-los 
no seu habitat natural. Ao finalizar, 
saída para Kuala Kangsar onde 
vistaremos a Mesquita Ubudiah. 
Seguimos para Belum. Jantar no 
resort.

Dia 7 Belum/Penang
Meia pensão. Esta manhã 
exploraremos Belum. Almoço 
piquenique. Pela tarde transfer para 
Penang.

Dia 8 Penang
Pequeno-almoço. Começaremos 
o nosso percurso com a visita ao 

templo Keh Lok Si, pararemos 
no Buda reclinado e o Templo 
Birmanês. Visita do forte Cornwallis, 
onde poderemos admirar também 
os edifícios da arquitetura colonial 
que o rodeiam. Continuamos até 
chegar ao templo chinês do clã 
Khoo Kongsi, para acabar a nossa 
visita com o Jardim Botânico e uma 
fábrica de Batiks.

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

Dia 10 Portugal
Chegada..

Malásia Clássica
MALÁSIA KUALA LUMPUR · CAMERON HIGHLANDS · BELUM · PENANG 
CIRCUITO REGULAR EM INGLÊS (GUIA EM ESPANHOL DE JUNHO A SETEMBRO) 

Nossos serviços
Voo em linha regular, classe 
turística (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno 
almoço. 1 almoço, 1 almoço 
piquenique e 1 jantar (bebidas não 
incluídas). Transferes em Kuala 
Lumpur com motorista em inglês. 
Circuito regular (compartilhado com 
mais clientes). Entre 5 de junho a 
25 de setembro, do 5º ao 8º dia, um 
guia multilíngue em Espanhol está 
incluído. Transfer de saída no 9º dia 
com motorista em inglês. Seguro 
de viagem.

Importante saber
Preço com base na Qatar Airways, 
classe O, para viagens de 1 de 
fevereiro a 14 de junho.
Taxas aéreas incluídas. QR: € 353.
A Malásia tem um imposto turístico 
obrigatório. O pagamento é feito 
diretamente na saída do hotel e 
varia entre € 3. e € 5. (p./hab. e 
noite).
 

Saídas
Sábados (6 fev-19 out).
Notas de saída:
Qatar Airways: Lisboa/Porto. 
 

Hotéis
Kuala Lumpur. 3 noites Element/4H

Cameron Highlands. 1 noite Strawberry Park/4H

Belum. 1 noite Belum Rainforest/Resort
Penang. 2 noites Royale Chulan/4H

Hotéis previstos ou de categoria similar.

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

€1.835
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

10 DIAS

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

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C
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  •
  V
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 A
NT

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

7%
DESCONTO 

https://www.catai.pt/viajes/pt-malasia-classica.html/13783/travelpricer


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

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

Dia 2 Ho Chi Minh 
Chegada a Ho Chi Minh, antiga 
Saigão. Transfere ao hotel. Tempo 
livre. Jantar num restaurante. 
Alojamento.

Dia 3 Ho Chi Minh/Delta do 
Mekong/Ho Chi Minh 
Meia pensão. Saída por estrada para 
My Tho, seguimos em lancha a motor 
pelo rio Mekong onde desfrutaremos 
da paisagem. Chegada aos canais 
Xep, onde desembarcaremos e 
daremos uma volta pela aldeia. 
Visitaremos uma família local para 
desfrutar de frutas tropicais, chá de 
mel e escutar música tradicional. 
Atravessaremos a cidade de charrete. 
Almoço num restaurante. Regresso 
por estrada para Ho Chi Minh. 

Dia 4 Ho Chi Minh/Cuchi/Ho Chi 
Minh/Danang/Hoian
Meia pensão. Visita aos túneis 
de Cuchi, um lugar histórico da 
Guerra contra os EUA no sul do 
país, famoso pelos seus túneis e 
galerias subterrâneas que chegaram 
a alcançar 200 km de longitude. 
Veremos os compartimentos, 

cozinhas, enfermarias, etc... Almoço 
num restaurante. Pela tarde 
visita panorâmica pelo exterior da 
catedral, o edifício dos correios e o 
Palácio da Reunificação. Visita do 
Museu de Guerra e o mercado Ben 
Thanh. Partida em voo para Danang. 
Chegada e continuação por estrada 
para Hoian.

Dia 5 Hoian 
Meia pensão. Visitamos a ponte 
coberta japonesa e o pagode Phuoc 
Kien. Seguimos para uma das 
casas dos antigos comerciantes, e 
o museu de Hoi An. Almoço num 
restaurante. Pela tarde, tempo livre 
para passear por esta bonita cidade.

Dia 6 Hoian/Hué
Meia pensão. Saída por estrada 
para Hué, veremos os complexos 
funerários dos reis Minh Mang. 
Almoço num restaurante. Pela 
tarde, visita da famosa Cidadela 
Imperial na qual a dinastia Nguyen 
reinou desde 1802 a 1945. 
Continuaremos em barco pelo rio do 
Perfume para visitar o pagode Thien 
Mu e terminaremos no mercado 
Dong Ba.

Dia 7 Hué/Hanoi
Meia pensão. Partida em voo 
para Hanoi, capital do Vietname e 

principal centro económico do país. 
Visitamos o exterior do Mausoléu de 
Ho Chi Minh e o Pagode do Único 
Pilar. Visita do Templo da Literatura, 
dedicado a Confúcio e aos literatos. 
Almoço num restaurante. Pela 
tarde, passeio a pé pelo centro da 
cidade, para ver o Pagode Ngoc Son e 
percurso em “ciclo” pela zona antiga.

Dia 8 Hanoi/Baía de Halong
Pensão completa. Saída por estrada 
para a Baía de Halong. Embarque 
num junco tradicional vietnamita. 
Cruzeiro pela baía com paragem 
para um possível mergulho, 
exploraremos alguma das grutas 
e desfrutaremos do pôr-do-sol. 
Almoço e jantar a bordo.

Dia 9 Baía de Halong/Hanoi
Pequeno-almoço. Durante a manhã 
o cruzeiro seguirá atravessando as 
águas da baía. Desembarcamos e 
transfere por estrada para Hanoi. 

Dia 10 Hanoi/Portugal
Pequeno-almoço. Manhã livre. 
Partida em voo de regresso a 
Portugal. Noite a bordo. (Em 
algumas companhias aéreas, o voo 
é diurno e chegará a Portugal no 
mesmo dia).

Dia 11 Portugal
Chegada

Impressões do Vietname e extensões 
VIETNAME HO CHI MINH · HOIAN · HUE · HANOI · BAÍA DE HALONG
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI (SEGUNDAS-FEIRAS) E CIRCUITO REGULAR (SÁBADOS) COM GUIAS EM ESPANHOL

DESDE

€1.880
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

11 DIAS

Nossos serviços
Voo em linha regular, classe turística 
(reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno almoço. 6 
almoços e 2 jantares (bebidas não 
incluídas). Seguro de viagem. Saídas 
às segundas-feiras: Transferes e 
visitas com guias locais em espanhol 
exclusivamente para clientes Catai. 
Saídas aos sábados: transferes 
e visitas em circuito regular 
(compartilhado com mais clientes), 
com guias locais em espanhol. As 
visitas noturas e as visitas na Baía 
de Halong são feitas sem o guia a 
bordo.

Saídas
Circuito exclusivo: 
Segunda-feira (1 fev- 6 dez).
Circuito regular: 
Sábados  (6 fev-11 dez).
Notas de saída:
Turkish Airlines:  Lisboa/Porto. 
Vietnam Airlines: Lisboa/Porto 
(voos diretos para a cidade europeia 
de escala, ligações em classes 
especiais).

Hotéis
Cat. B Cat. A

Ho Chi Minh. 2 noites Orchid Saigon/4★ - Harmony/4★ Majestic/5★

Hoian. 2 noites Little Hoian Central/4★
 Le Pavillon/4★

Koi Resort/4★ Sup. Allegro Hoian/4★ 
Sup.

Hue. 1 noite Eldora/4★ Pilgrimage/5★ 
Hanoi. 2 noites Mercure La Gare/4★ Nikko /5★ - Pan Pacific/5★

Baía de Halong. 1 noite Athena - Paradise Luxury Athena -  Paradise Luxury

Hotéis previstos ou de categoria similar.
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A classificação hoteleira é a estimada pela Catai.Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 

EXTENSÃO A SAPA 
13 dias desde € 2.235. 
2 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço. 2 almoços e 1 
jantar (bebidas não incluídas). Visitas regulares (partilhadas com mais 
clientes) com guia local em Espanhol. Minibus regular (compartilhado com 
mais clientes) de Sapa para Hanoi.
Preço com base  na Turkish Airlines, classe W/V para viagens de 8 de maio 
a 28 de junho, em hotéis de categoria B. 
Taxas aéreas incluídas. TK: € 420.

Dia 9 Baía Halong/Hanoi/Lao Cai
Meia pensão. Retorne pela estrada 
de Halong. Chegada em Hanoi. 
Transfere a um hotel para se 
refrescar. Jantar em restaurante. 
Transfere para a estação e saída 
em comboio para Lao Cai. Noite a 
bordo. Comboio Cat. B / A: Express 
ou similar (cabine quádrupla)

Dia 10 Lao CaI/Sapa
Meia pensão. Chegada pela manhã 
a Lao Cai. Continuamos pela estrada 
para o hotel. Pequeno-almoço no 
hotel. Partida para o vale habitado 
pelas tribos H’mong e Giay. Visita 
a pé às aldeias de Lao Chai e Ta 
Van (tribos Giay). Almoço num 
restaurante. e visita ao colorido 
mercado.
H.Cat. B / A: BB Sapa/4★

Dia 11 Sapa/Hanoi
Meia pensão. Percorreremos 

a aldeia de MaTra, para ver os 
campos repletos de arrozais e 
continuaremos a caminhada até 
chegar à localidade de Ta Phin da 
etnia vermelha Dzao. Almoço num 
restaurante.. Regresso por estrada 
para Hanoi (aproximadamente 
5/6 horas). Chegada em Hanoi. 
Transfere para o hotel.
H. Cat B: Mercure La Gare/4★
H. Cat A: Nikko/5★
Pan Pacific/5★

Dia 12 Hanoi/Portugal
Pequeno-almoço. Manhã livre. 
Retorno em vôo pela rota escolhida. 
Noite a bordo. (Com algumas 
companhias aéreas, o vôo é feito 
durante o dia e chega ao destino no 
mesmo dia).

Dia 13 Portugal
Chegada.
 

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C

AT
AI

  •
  V

EN
DA

 A
NT

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

7%
DESCONTO 



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

Importante saber
Preço com base na Turkish Airlines, 
classe W/V para viagens de 8 de 
maio a 18 de junho, em hotéis de 
categoria B. 
Taxas aéreas incluídas. TK: € 420.
Visitas e transferes podem ser 
compartilhados com outros clientes 
Catai.

Extensão da Sapa: O comboio local 
para a Sapa é simples, com cabines 
quádruplas de 4 camas e casa de 
banho partilhada em cada vagão, 
sem serviço de limpeza durante 
o trajeto. O ar condicionado é 
centralizado e não é regulável.
O comboio não possui vagão-
restaurante, mas oferece serviço de 
refeições leves e bebidas. 

Sup. Cabina quádrupla privada 
para duas pessoas (p./pers): € 55.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo de 2 pessoas, em quarto duplo. 
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EXTENSÃO DAS PRAIAS DO VIETNAME  (NHA TRANG OU PHU QUOC)
14 dias desde € 2.205. 
3 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço. Transferes 
regulares com assistência em inglês. 
Preço com base na Turkish Airlines, classe W, Vpara viagens de 8 de maio 
a 28 de junho, no hotel Sol Beach House em Phu Quoc/4★ Room Beach 
House. Taxas aéreas incluídas. TK: € 420.

Dia 10: Hanoi / Nha Trang ou Phu 
Quoc
Pequeno-almoço. Partida em 
voo para Nha Trang ou Phu Quoc. 
Transfere para o hotel.
• Nha Trang. Mais importante 
destino turístico de praia do país.
• Phu Quoc. Na Península Kien 
Giang, destaca-se por suas praias de 
areia branca.

Dias 11 e 12 Nha Trang ou Phu 
Quoc
Pequeno-almoço. Dias livres.

Dia 13 Nha Trang ou Phu Quoc / 
Portugal
Pequeno-almoço. Regresso em voo 
pela rota escolhida. Noite a bordo.

Dia 14 Portugal
Chegada.

EXTENSÃO  MAI CHAU (ECOLODGE) 
12 dias desde € 2.105. 
1 noite em regime de alojamento e pequeno-almoço. 1 almoço (bebidas 
não incluídas). Visitas regulares (partilhadas com mais clientes) com guia 
local em espanhol. 
Preço com base na Turkish Airlines, classe W/V para viagens de 8 de maio 
a 28 de junho, em hotéis de categoria B. 
Taxas aéreas incluídas. TK: € 420.

Dia 10 Hanoi/Mai Chau
Meia pensão. Transfere por estrada 
para Mai Chau, um vilarejo da 
minoria tailandesa. A peculiaridade 
desta zona é a paisagem que a 
rodeia e que pode ser admirada do 
alto da montanha Cun onde se tem 
um magnífico panorama do vale 
do Mai Chau, onde chegaremos ao 
final da manhã. Almoço no hotel. 
À tarde, faremos um belo passeio 
de bicicleta pelas aldeias vizinhas. 
À noite, você pode desfrutar da 

apresentação de dança tradicional.
H. Mai Chau Ecolodge.

Dia 11 Mai Chau/Hanoi/Portugal
Pequeno-almoço. Manhã livre. 
Retorno pela estrada para Hanoi. 
Retorno em vôo pela rota escolhida. 
Noite a bordo.

Dia 12 Portugal
Chegada

EXTENSÃO DE ANGKOR
14 dias desde € 2.295. 
3 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço. 2 almoços (bebidas não incluídas). Visitas regulares 
(compartilhadas com mais clientes) com um guia local em espanhol. 
Preço com base na Vietnam Airlines, classe E para viagens de 8 de maio a 28 de juhno, em hotéis de categoria 
B. Taxas aéreas incluídas. VN: € 430.

Dia 10 Hanoi/Siem Reap
Pequeno-almoço. Saída em voo 
com destino a Siem Reap. Transfere 
ao hotel.

Dia 11 Siem Reap (Angkor)
Meia pensão. Começamos em 
Angkor Thom e no templo de Bayon. 
O templo de Baphuon está situado 
ao norte de Bayon. O recinto 
real, Phimeanakas. O Terraço dos 
Elefantes e o Terraço do Rei Leproso. 
Visite o fabuloso TaProhm preso 

nas raízes das árvores. Almoço 
em restaurante. Visite o famoso 
templo de Angkor Wat. Terminamos 
a visita ao templo Bakheng ou Pre 
Rup onde poderá desfrutar de um 
lindo pôr do sol.
H. Cat B: Tara Angkor/4★
H. Cat A: Lotus Blanc /4★

Dia 12 Siem Reap (Angkor)
Meia pensão. Passeio de barco 
no Lago Tonle Sap, onde veremos 
como vivem nas aldeias flutuantes. 

Almoço em restaurante. À tarde, 
visite os templos de Banteay Srei e 
Banteay Samre, com suas paredes 
de arenito rosa.

Dia 13 Siem Reap/Portugal
Pequeno-almoço. Regresso em voo 
pela rota escolhida. Noite a bordo.

Dia 14 Portugal
Chegada.

EXTENSÃO AO CAMBOJA (ANGKOR E PHNOM PENH) 
15 dias desde € 2.595. 
4 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço. 3 almoços em restaurante (bebidas não incluídas). Visitas 
regulares (compartilhadas com mais clientes) com guias locais em espanhol. Preço com base na Vietnam Airlines, 
classe E, para viagens de 8 de maio a 28 de junho, em hotéis da categoria B. Taxas aéreas incluídas. VN: € 430.

Dia 10 Hanoi/Siem Reap
Pequeno-almoço. Saída em voo 
com destino a Siem Reap. Transfere 
para o hotel.

Dia 11 Siem Reap (Angkor)
Meia pensão. Começamos com 
Angkor Thom e o templo de 
Bayon. O templo de Baphuon está 
localizado ao norte de Bayon. 
O recinto real, Phimeanakas. O 
Terraço dos Elefantes e o Terraço 
do Rei Leproso. Visite o fabuloso 
TaProhm preso nas raízes das 
árvores. Almoço em restaurante. 
Visite o famoso templo de Angkor 
Wat. Terminamos a visita ao templo 

Bakheng ou Pre Rup onde poderá 
desfrutar de um lindo pôr do sol.
H. Cat B: Tara Angkor/ 4★
H. Cat A: Lotus Blanc/4★

Dia 12 Siem Reap (Angkor)
Meia pensão. Passeio de barco 
no Lago Tonle Sap. Almoço em 
restaurante. À tarde, visita aos 
templos de Banteay Srei e Banteay 
Samre, com suas paredes de arenito 
rosa.

Dia 13 Siem Reap / Phonm Penh
Pequeno-almoço. Saída em voo 
para Phnom Penh. Transfer para o 
hotel.

H. Cat B: Samsara Vila/4★
H. Cat A: Amanjaya Pancom/4★

Dia 14 Phnom Penh / Portugal
Meia pensão. Visita ao Palácio 
Real completo onde se encontram 
o Pagode de Prata e o Museu 
Nacional. Continuamos para Tuol 
Sleng. Almoço em restaurante. 
Visita de Wat Phom e do mercado 
russo. Regresso em voo pela rota 
escolhida. Noite a bordo.

Dia 15 Portugal
Chegada.

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

https://www.catai.pt/viajes/impressoes-do-vietnam.html/14333/travelpricer


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

Dia 1 Portugal/Yangon 
Partida em voo com destino a 
Yangon, via Dubai. Noite a bordo.

Dia 2 Yangon 
Chegada a Yangon, antiga capital 
de Myanmar. Transfere para o hotel. 
Alojamento.  

Dia 3 Yangon/Bagan 
Meia pensão. Saída em voo com 
destino a Bagan. Caminhada pelo 
colorido mercado local. Visita ao 
templo Ku Byanuk Gyi, o Pagode 
Hilo Minlo, conhecido por suas 
vistas panorâmicas dos muitos 
monumentos de Bagan, o templo 
Ananda, considerado a obra-prima 
da arquitetura Mon do século 18, 
Bu Le Thi e o Dhamayangyi. Almoço 
em restaurante. Pela tarde, saída 
em charrete puxada por cavalos 
que nos conduzirá ao pagode 
Shwezigon ao entardecer.   

Dia 4 Bagan 
Meia pensão. Iremos ver os 
templos Tayokepyay, Payathonezu, 
Lemyentha, Nandamannya e o 
mosteiro da caverna Kyat Kan, 
um famoso retiro de meditação 
de Bagan, em seguida iremos 

a um atelier de laca tradicional. 
Continuação para Gubyaukgyi, 
Manuha e Nanbaya Temple, um 
monumento de arenito único que 
dizem ter sido o palácio do Rei 
Manuha. Almoço em restaurante.
Pela tarde passeio em barca pelo 
rio Irrawaddy, onde veremos a vida 
dos pescadores e os habitantes da 
margem.  

Dia 5 Bagan/Mandalay 
Meia pensão. Partida em voo para 
Mandalay (4 h aprox.). Almoço em 
restaurante. Chegada a Mandalay 
e visita ao Pagode Mahamuni, o 
Palácio Real e aos mosteiros Shwe 
Inbin e Shwenandaw, um magnífico 
exemplo de construção tradicional 
de madeira. Terminaremos a visita 
no Pagode Kuthodaw onde se 
encontra o maior livro do mundo, 
feito de mármore. Assistiremos ao 
pôr do sol no Monte Mandalay.

Dia 6 Mandalay/Mingun/
Mandalay 
Meia pensão. Saída para a 
ponte de teca U Bein, quando 
Amarapura era a capital real. Visita 
de uma atelier de seda tradicional. 
Seguimos para a antiga capital real 

de Inwa Ava, onde percorreremos 
a cidade em charrete puxada por 
cavalos, até chegarmos ao mosteiro 
de madeira de Maha Aungmye 
Bonzan (conhecido como Ok 
Kyaung), veremos a torre inclinada 
de Ava  e o Mosteiro Bargayar, 
famoso pelas impressionantes 
esculturas em madeira. Almoço 
em restaurante. Apanharemos 
um barco pelo rio Ayeyarwaddy até 
Mingun (1 hora aprox.), veremos o 
maior e mais pesado sino do mundo 
e seguimos pelo Pagode inacabado. 
Desfrutaremos do magnífico pôr 
do sol sobre o rio Ayeyarwady. 
Regresso a Mandalay. 

Dia 7 Mandalay/Heho/Pindaya/
Lago Inle 
Meia pensão. Partida em voo 
para Heho. Continuaremos o 
nosso caminho até Pindaya (2 
h. aprox.). Chegada à bonita 
localidade de Pindaya e  Almoço 
num restaurante. Em seguida 
visitaremos as famosas grutas que 
contêm mais de 8.000 imagens 
de Buda. Visitaremos uma fábrica 
de papel de Shan e as sombrinhas 
típicas. Seguimos por estrada para 

a localidade de Nyaungshwe onde 
apanharemos uma barca para 
chegar ao hotel no Lago Inle. 

Dia 8 Lago Inle 
Meia pensão. Saída em barca 
para percorrer o lago, veremos os 
“remadores de pé”, visitamos o 
Pagode Phaung Daw Oo, Mosteiro 
Nga Phe Chaung e os jardins 
flutuantes onde os habitantes 
cultivam frutas e vegetais. Almoço 
em restaurante.

Dia 9 Lago Inle 
Meia pensão. Saída para visitar um 
dos mercados locais (vão rodando 
todos os dias da semana). Seguimos 
em barca para a aldeia de Ywama, a 
maior do lago, com muitos canais e 
casas de teca sobre pilares.  Almoço 
num restaurante. Continuaremos 
para Indein, um lugar ideal para 
ver a vida das aldeias no lago, 
visitaremos o complexo de pagodes 
e estupas que se erguem no alto de 
uma pequena colina. 

Dia 10 Lago Inle/Yangon 
Meia pensão. Partida em voo 
para Yangon. Visita panorâmica 
da cidade, veremos o pagode 

Chauk Htat Gyi com o seu enorme 
Buda reclinado de 72 metros 
de comprimento. Almoço num 
restaurante. Pela tarde visita do 
mercado de Bogyoke (fechado 
segunda-feira e feriados) com 
centenas de lojas de comida, roupa, 
artesanato e pedras precisosas 
terminando com o complexo 
do Pagode de Shwedagon, cuja 
estupa dourada é o “coração” de 
Myanmar, com mais de 2.500 anos 
de antiguidade. 

Dia 11 Yangon/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo 
de regresso a Portugal (a chegada 
será o mesmo dia 11 ou o dia 12 de 
viagem).

Dia 12 Portugal
Chegada

Tanaka
MYANMAR YANGON · BAGAN · MANDALAY · LAGO INLE  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI COM GUIA EM ESPANHOL I

Nossos serviços
Voo em linha regular, classe 
turística (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno 
almoço 8 almoços (bebidas não 
incluídas). Transferes e visitas no 
circuito exclusivo Catai com guia 
local em espanhol, e durante todo o 
itinerário. Seguro de viagem.

Importante saber
Preço com base na Qatar Airways, 
classe O, para viagens de 3 de maio 
a 20 de setembro, em hotéis da 
categoria B. 
Taxas aéreas incluídas. QR: € 340.
Visitas e transferes podem ser 
compartilhados com outros clientes 
Catai.

Saídas
Segunda-feira (1 fev-6 dez).
Notas de saída:
Qatar Airways: Lisboa/Porto.

Hotéis
 Cat. B Cat. A
Yangon. 2 noites Rose Garden/4★ Wyndham Grand /4★

Bagan. 2 noites Thazin Garden 3★ Myanmar 
Treasure/4★

Mandalay. 2 noites Sakura Princess/3★ Mercure Mandalay 
Hill/4★

Lago Inle. 3 noites Inle Garden/3★ Novotel Inle Lake/4★

Hotéis previstos ou de categoria similar.

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

€2.175
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

12 DIAS

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

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C

AT
AI

  •
  V

EN
DA

 A
NT

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

7%
DESCONTO 

https://www.catai.pt/viajes/pt-tanaka.html/13812/travelpricer


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

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

Dia 2 Yangon
Chegada a Yangon. Transfere e 
alojamento. Resto de dia livre. 

Dia 3 Yangon
Meia pensão. Transfere para a 
estação de comboio de Danyingone 
para conhecermos a forma de 
vida e o mercado. Percurso em 
comboio até à estação de Kyimyint 
Daing. Seguimos pela zona 
colonial, passaremos pelo antigo 
posto de correios até chegar à 
ponte Pansodan. Visita do parque 
Mahabandoola e o Pagode Sule, 
no centro da cidade. Almoço num 
restaurante. Pela tarde veremos 
o Pagode de Kyaukhtatgyi, com 
um Buda reclinado de 70 m de 
comprimento e terminaremos no 
Pagode de Shwedagon, a maior do 
país com 65 estupas, sendo a joia 
desta cidade.

Dia 4 Yangon/Naypyitaw
Meia pensão. Saída para a capital 
Naypyitaw (376 km), pelo caminho 
passaremos pelo acampamento de 

elefantes de Hmaw Yaw Gyi, onde 
durante uma hora passearemos nas 
costas de um elefante pela selva. 
Almoço num restaurante. Pela 
tarde chegada a Naypyitaw, onde 
veremos o Pagode Uppatasanti e 
se o tempo o permitir desfrutar do 
pôr-do-sol.

Dia 5 Naypyitaw/Kalaw
Meia pensão. Saída por estrada 
para Kalaw (221 km), situada a 
1.300 m por cima do nível do mar, 
esta pequena localidade é um 
lugar tranquilo que recorda a época 
colonial. Almoço num restaurante. 
À chegada a Kalaw, veremos uma 
panorâmica do vale e o pôr-do-sol 
no Pagode de Thein Taung.

Dia 6 Kalaw/Pindaya/Lago Inle
Meia pensão. Visita do mercado 
local e saída para Pindaya (50 km), 
onde veremos as grutas que têm 
8.049 imagens de Buda, feitas 
em madeira de teca, mármore, 
tijolo, cimento e laca. Almoço num 
restaurante. Seguimos para o lago 
Inle (70 km).

Dia 7 Lago Inle
Meia pensão. Excursão em barca 
pelo lago, veremos o Pagode 

Phaungdaw Oo, o mosteiro Nga 
Phae e a fábrica de tecidos e 
charutos birmaneses. Almoço 
tradicional numa casa local. Pela 
tarde veremos a localidade de 
Taung Chay, com os seus jardins 
flutuantes e campos de arroz. 
Passeio pela aldeia e continuação 
até ao mosteiro Tawya para 
desfrutar de uma panorâmica. 
Regresso em barca ao hotel.

Dia 8 Lago Inle/Mandalay 
Meia pensão. Saída por estrada 
para Mandalay, última capital do 
reino birmanês, um lugar onde 
encontrará a autêntica Myanmar. 
Almoço num restaurante. Chegada 
a Mandalay e tempo livre.

Dia 9 Mandalay
Meia pensão. Visita do Buda de 
Mahamuni, uma das imagens 
mais sagradas do país. Seguimos 
para Amarapura, onde poderemos 
ver a forma de vida de mais 
de 1.000 monges no mosteiro 
Mahagandaryon e a fábrica de 
seda. Continuamos para Sagaing, 
onde desde a colina veremos uma 
panorâmica do rio Irrawaddy. 
Almoço num restaurante. Pela 
tarde, regresso a Mandalay e 

visita dos ateliers de artesanato 
tradicional. Veremos no Pagode 
Kuthodaw o “maior livro do 
mundo” e o Mosteiro Shwenandaw. 
Contemplaremos o pôr-do-sol na 
colina de Mandalay.

Dia 10 Mandalay/Bagan
Meia pensão. Partdia em barco 
com destino a Bagan, desfrutando 
das paisagens do rio e vendo 
a forma de vida das gentes 
locais desde o barco. Almoço 
num restaurante a bordo. 
Chegada a Bagan. (Se por causas 
meteorológicas não puder operar o 
barco, será substituído o trajeto em 
barco por voo para Bagan, com um 
suplemento).

Dia 11 Bagan
Meia pensão. Visita do colorido 
mercado local, o Pagode 
Schwezigon, o templo Htilominlo, 
o mosteiro Naththaukkyang de 
madeira de teca, os templos 
Ananda, Gubyaukgyi, Manuha e 
Dhamayangyi. Terminaremos com 
uma visita a uma oficina de verniz. 
Almoço num restaurante. Pela 
tarde desfrutaremos do pôr-do-sol 
desde um dos templos. 

Dia 12 Bagan
Meia pensão. Excursão à localidade 
de Nauk Ohn, passearemos em 
transporte local pelas quintas e 
bosques de eucaliptos. Veremos a 
sua forma de vida diária. Almoço 
num restaurante local numa 
aldeia. Subimos num carro típico 
puxado por bois até ao pagode 
da colina, onde a última parte 
se fará caminhando, veremos 
uma panorâmica muito bela dos 
arredores. Regresso a Bagan.

Dia 13 Bagan/Yangon
Pensão completa. Partida em voo 
para Yangon. Faremos um percurso 
pela pequena Índia, a rua Shwebon 
Thar e o mercado de Bogyoke 
(encerrado às segundas e feriados). 
Almoço num restaurante. Tarde 
livre. Jantar de despedida num 
restaurante.  

Dia 14 Yangon/Portugal
Partida em voo de regresso a 
Portugal, pela rota escolhida (a 
chegada será no mesmo dia 14 ou 
dia 15 de viagem).

Dia 15 Portugal
Chegada.

Myanmar Autêntico 
MYANMAR YANGON · NAYPYITAW  · KALAW  ·  LAGO INLE  ·  MANDALAY ·  BAGAN 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI COM GUIA EM ESPANHOL · VISITA ACAMPAMENTO DE ELEFANTES

DESDE

€2.135
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

15 DIAS

Nossos serviços
Voo em linha regular, classe 
turística (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno 
almoço 11 almoços e 1 jantar 
(bebidas não incluídas). Transferes 
e visitas no circuito Catai exclusivo 
com guia local em espanhol, 
durante todo o passeio. Seguro de 
viagem.

Importante saber
Preço com base na Qatar Airways, 
classe O, para viagens de 1 de 
maio a 4 de setembro, em hotéis 
da categoria B, com mínimo de 8 
pessoas. 
Supl. min 2 pax (p./pers): € 570. 
Taxas aéreas incluídas. QR: € 340. 
Visitas e transferes podem ser 
compartilhados com Clientes Catai. 

Saídas
Terças-feira e sábado (2 fev-7 dez). 
Notas de saída:
Qatar Airways: Lisboa/Porto.

Hotéis
Cat. B Cat. A

Yangon. 3 noites Best Western Green Hills/3★Sup. Melia/5★-Pullman Centerpoint 5★

Naypyitaw. 1 noite Aureum Nay Pyi Taw/3★Sup Park Royal/4★

Kalaw. 1 noite Hill Top Villa/3★ -Kalaw Princess/3★ Kalaw Hill Lodge/3★Sup
Lago Inle. 2 noites Amazing Inlay/3★Sup. Ananta Inlay/3★Sup.  

Paramount Inle/3★Sup.
Mandalay. 2 noites Amazing Mandalay/3★Sup. -  Marvel/3★Sup. Mercure Mandalay Hill/4★

Bagan. 3 noites Amazing Bagan/4★ Ananta Boutique/4★

Hotéis previstos ou de categoria similar.

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

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C

AT
AI

  •
  V

EN
DA

 A
NT

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

7%
DESCONTO 

https://www.catai.pt/viajes/myanmar-autentico.html/14497/travelpricer


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

Dia 1 Portugal/Ho Chi Minh
Saída em voo com destino a Ho Chi 
Minh pela rota escolhida. Noite a 
bordo.

Dia 2 Ho Chi Minh/Siem Reap
Ligação com o voo para Siem Reap. 
Traslado ao hotel. Alojamento.

Dia 3 Siem Reap
Meia pensão. Visita à grande 
cidade de Angkor: Bayon, 
Baphuon, Phimeanakas, o terraço 
dos elefantes e o rei leproso. 
Continuamos para o Templo de Ta 
Prohm. Almoço em restaurante. À 
tarde visita a Angkor Wat e Pre Rup 
onde veremos o pôr do sol.

Dia 4 Siem Reap
Meia pensão. Pela manhã, visita 
aos templos de Banteay Srei e de 
Banteay Samre. Almoço no hotel. 
À tarde, passeio de barco no Lago 
Tonle Sap.

Dia 5 Siem Reap/Luang Prabang
Pequeno-almoço. Manhã livre. À 
tarde, saída em voo com destino a 
Luang Prabang. 

Dia 6 Luang Prabang
Meia pensão. Manhã livre. À tarde, 
visita ao Vat Vixoune e ao templo 
That Makmo, continuação ao Vat 
Xieng Thong, o mais belo templo 
de Luang Prabang, subida ao 
morro Phousi para apreciar a vista 
panorâmica. Jantar no hotel.

Dia 7 Luang Prabang/Cavernas de 
Pak Ou/Luang Prabang
Meia pensão. Os madrugadores 
podem assistir à cerimônia em 
que os monges budistas recolhem 
as oferendas e visitam o mercado 
local. Regresso ao hotel para o 
pequeno-almoço. Visita do Museu 
Nacional, do antigo Palácio Real 
e do Templo Wat Mai. Partida de 
barco para as grutas sagradas do 
Buda, Pak Ou. Paragem em Thin 
Hong, uma pitoresca cidade local, 
onde veremos as grutas Tham 
Ting e Tham Phoum. Almoço em 
restaurante. De volta a Luang 
Prabang, visita a uma vila dedicada 
à produção de papel, a uma oficina 
de tecelagem e a um mercado 
Hmong.

Dia 8 Luang Prabang/Kuang Si/
Luang Prabang/Hanoi
Meia pensão. Visita às cascatas 
de Kuang si com possibilidade de 
tomar banho. Almoço piquenique. 
Visita da aldeia Khmu. Retorno a 
Luang Prabang e saída em voo para 
Hanoi.

Dia 9 Hanoi
Meia pensão. Visita da cidade, 
onde iremos ver o exterior do 
mausoléu de Ho Chi Minh, 
o Pagode do Pilar Único e o 
Museu de Etnologia. Almoço em 
restaurante. Visita ao Templo da 
Literatura, seguido de caminhada 
panorâmica pelo bairro antigo 
de Hanoi, o Lago Hoan Kiem e o 
Templo Ngoc Son. Espetáculo de 
fantoches de água.

Dia 10 Hanoi/Baía de Halong
Pensão completa. Saída em 
direção à Baía de Halong. Embarque 
em um cruzeiro de um dia ao redor 
da Baía de Halong. Almoço, jantar 
e noite a bordo.

Dia 11 Baía de Halong/Hanoi/
Lao Cai
Pequeno-almoço. Regresso ao 
porto e saída por estrada com 
destino a Hanoi. Tempo livre no 
hotel em Hanoi, antes da saída de 
comboio para Lao Cai. Noite no 
comboio.

Dia 12 Lao Cai/Sapa
Meia pensão. Chegada em 
Lao Cai e um pequeno-almoço 
no restaurante. Faremos uma 
caminhada suave através do 
Vale Muong Hoa, ao longo dos 
incríveis arrozais. Na aldeia Lao 
Chai, participação em aula prática 
de batik (2 horas). Continuação 
para Ta Phin, do grupo étnico Dzao 
Vermelho. Almoço em casa local. 
Passeio durante o qual poderemos 
observar o dia a dia desta cidade. 
Regresso para a Sapa.

Dia 13 Sapa
Pequeno-almoço. Saída para Bac 
Ha para explorar o seu mercado 
colorido, um local emocionante 
de encontro das várias tribos das 
montanhas. Regresso para a Sapa. 

Dia 14 Sapa/Monte Fansipan/
Hanoi/Portugal
Pequeno-almoço. Saída de 
comboio pela mais longa linha 
de montanha do Vietname, 
passando pelo belo Vale Muong 
Hoa. Chegada ao Monte Fansipan, 
3.143 metros acima do nível do 
mar e chamado de "O Telhado 
da Indochina". Saída por estrada 
com destino a Hanoi. Chegada 
e transfere para o aeroporto. 
Embarque no voo de regresso. 
Noite a bordo.

Dia 15 Portugal
Chegada.

O melhor da Indochina 
CAMBOJA  · LAOS · VIETNAME SIEM REAP · LUANG PRABANG · HANOI · BAÍA DE HALONG · LAO CAI · SAPA 
CIRCUITO REGULAR (EXCLUSIVO CATAI NO CAMBOJA) COM GUIAS LOCAIS EM ESPANHOL   I

Nossos serviços
Voo regular, classe turística 
(reservas em classes especiais) 
Alojamento e pequeno almoço. 7 
almoços e 2 jantares (bebidas não 
incluídas) Transferes regulares com 
auxílio em inglês. 
Luang Prabang, Hanoi e Sapa: 
Transferes e circuito regular 
(compartilhado com outros clientes) 
com guias locais em espanhol.
Baía de Halong: a noite e as visitas 
na Baía de Halong são feitas sem o 
guia a bordo.

Siem Reap: Traslados e circuito 
exclusivo para clientes Catai com 
guia local em espanhol
Seguro de viagem.

Saídas
Terça-feira (2 fev-7 dez).
Notas de saída:
Vietnam Airlines: Lisboa (em voos 
diretos para a cidade europeia 
de conexão, conexões em classes 
especiais).

Hotéis
 Cat. B Cat. A
Siem Reap. 3 noites Tara Angkor/4★ Borei Angkor/5★

Luang Prabang. 3 noites Parasol Blanc/3★ Victoria Xiengthong Palace/4★

Hanoi. 2 noites y 1 day use 
(dia 11 de viaje)

Mercure la Gare/4★ Pan Pacific/5★

Baía de Halong. 1 noite Indochina Sails Indochina Sails
Tren. 1 noite Tren Local Fanxipan o similar  

(Cabina cuádruple)
Tren Local Fanxipan o similar 
(Cabina cuádruple)

Sapa. 2 noites Pistachio/3★ Silk Path Grand/4★

Hotéis previstos ou de categoria similar.

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

30

DESDE

€3.030
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

15 DIAS

Importante saber
Preço com base na Vietnam 
Airlines, classe E para viagens de 4 
de maio a 6 de julho em hotéis de 
categoria B. 
Taxas aéreas incluídas: VN: € 395.
Visitantes com histórico de doenças 
cardiovasculares e pulmonares não 

devem subir ao Monte Fansipan, 
pois ele fica a mais de 3.000 
metros de altitude.O comboio 
local para Sapa é simples, com 
cabines quádruplas de 4 camas 
e casa de banho compartilhada 
em cada vagão, sem serviço de 

limpeza durante a viagem. O ar 
condicionado é centralizado e não 
é regulável. O comboio não possui 
vagão-restaurante, mas dispõe de 
serviço de refeições leves e bebidas. 
Sup. Cabine quádrupla privada 
para duas pessoas (p./pers): € 55. 

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

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

7%
DESCONTO 

https://www.catai.pt/viajes/o-melhor-de-indochina.html/11987/travelpricer


ORÇAMENTOS EXPRESS
VIAGENS TORNADAS REALIDADE EM APENAS 2 MINUTOS

CALCULE O PREÇO FINAL DA SUA VIAGEM COM O TRAVELPRICER

Comprove as vantagens do Catai TravelPricer, 
a nossa ferramenta on-line de orçamentação 
e reserva de grandes viagens. 

Operador turístico com mais de 37 anos de experiência e líder em Grandes 
Viagens. Especialista em viagens à medida e em viagens para noivos. 
Viaje com as melhores companhias aéreas, e beneficie de uma cuidadosa 
seleção hoteleira.

2 min



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

Dia 1 Portugal/Colombo
Partida em voo com destino a 
Colombo, via Istambul. Noite a 
bordo.

Dia 2 Colombo/Galle/Hikkaduwa
Chegada a Colombo e saída por 
estrada para Galle. Chegada e 
visita da cidade. A parte antiga 
de Galle foi declarada Património 
da Humanidade em 1.988. Visita 
da antiga Fortaleza Holandesa de 
Galle. Almoço num restaurante. 
Pela tarde, transfere para 
Hikkaduwa. Jantar no hotel.

Dia 3 Hikkaduwa/P.N. Yala  
Pensão completa. Saída para 
Tissamaharama. Almoço. Safari em 
jeep para visitar o Parque Nacional 
de Yala, onde se encontra uma 
grande variedade de ecossistemas 
entre os que se destacam florestas 
tropicais e zonas húmidas marinhas. 
O parque alberga 215 espécies 
diferentes de aves e 44 tipos de

mamíferos distintos. Além disso 
é um dos parques com maior 
densidade de leopardos no mundo, 
embora não seja fácil de os ver. 
Jantar no hotel.

Dia 4 P.N. Yala/Nuwara Eliya/
Kandy
Pensão completa. Saída por 
estrada para Nuwara Eliya, através 
de uma bucólica paisagem rodeada 
de montanhas e plantações de 
chá. Chegada e visita da cidade, 
conhecida como a “pequena 
Inglaterra”. Almoço. Seguimos para 
Kandy, parando em caminho para 
contemplar as Cataratas Ramboda 
e visitar uma plantação e fábrica de 
chá. Chegada e jantar no hotel.

Dia 5 Kandy/Pinnawela/Kandy
Pensão completa. Pela manhã 
visita do Orfanato de Elefantes 
de Pinnawela, onde poderemos 
ver como se alimentam e tomam 
banho no rio. Almoço. De regresso 
a Kandy, visita do Jardim Botânico 

de Peradeniya. Chegada a Kandy, 
coração do budismo no país. 
Visitaremos o Dalada Maligawa, 
conjunto arquitetónico onde se 
encontra o Templo do Dente de 
Buda. Assistiremos a um espetáculo 
de danças típicas. Jantar no hotel.

Dia 6 Kandy/Matale/Dambulla/
Habarana
Pensão completa. Saída 
por estrada para o Jardim de 
Especiarias de Matale, onde nos 
irão oferecer uma massagem 
airvédica de uns 10 minutos. 
Seguimos para o Templo de 
Dambulla, conjunto de grutas que 
alberga uma importante coleção de 
imagens de Buda representando 
as distintas etapas da sua vida. 
Almoço. Continuamos por estrada 
para Habarana. Jantar no hotel.

Dia 7 Habarana/Sigiriya/
Polonnaruwa/Habarana
Pensão completa. Visita da 
Fortaleza de Sigiriya, antigo 

complexo de palácios onde se 
encontram os famosos frescos 
das Donzelas Douradas, pintadas 
sobre a pedra. Seguimos para 
Polonnaruwa, antiga capital do Sri 
Lanka. Visitaremos as estátuas dos 
Budas de Gal Vihara, esculpidas na 
pedra. Regresso por estrada para 
Habarana. Jantar no hotel.

Dia 8 Habarana/Colombo
Pequeno-almoço. Saída por 
estrada para Colombo. Pela 
tarde, realizaremos um percurso 
panorâmico da cidade. Veremos 
o Forte, o bairro residencial de 
Petah, os Jardins de Cinnamon, 
o parque Galle Face e o parque 
Viharamahadevi. 

Dia 9 Colombo/Malé (Ilhas 
Maldivas)
Partida em voo com destino a Malé. 
Chegada e transfer ao hotel. Jantar 
no hotel.

Possibilidade de regressar a 
Portugal desde Colombo no 9º da 
viagem, com chegada no 10º dia. 

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

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

Dia 14 Portugal
Chegada.

Paisagens do Sri Lanka e Maldivas 
SRI LANKA · MALDIVAS HIKKADUWA · GALLE · P.N. YALA · NUWARA ELIYA · KANDY · HABARANA · COLOMBO · MALDIVAS  
CIRCUITO REGULAR COM GUIA EM ESPANHOL 

Nossos serviços
Voo em linha regular, classe 
turística (reservas em classes 
especiais).
Sri Lanka. Alojamento e pequeno 
almoço. 6 almoços e 6 jantares 
(bebidas não incluídas). Transferes 
regulares com motorista-guia em 
inglês. Visitas em circuito regular 
(compartilhado com mais clientes) 
com guia local em espanhol.
Maldivas. Tudo incluído. Transferes 
regulares de hidroavião com 
assistência em inglês.
Seguro de viagem.

Importante saber
Preço com base na Turkish Airlines, 
classe U, para viagens de 26 de abril 
a 31 de maio.
Taxas aéreas incluídas: 
Paisagens do Sri Lanka. TK: € 
435. Paisagens do Sri Lanka e 
Maldivas. TK: € 530.
O programa Paisagens do Sri Lanka 
e Maldivas é baseado no hotel 
Cocoon Maldives / 5★, quarto 
villa na praia, em regime de tudo 
incluído. O circuito é baseado na 
chegada a Colombo no dia 2 da 
viagem entre as 8h00 e as 10h00. 
Aproximadamente. De manhã, se 
você chegar fora deste horário, terá 
que pagar um transfere privado 
para Hikkaduwa com motorista em 
inglês. Sup. Para transferência e 
carro: € 200.
Entre 1 de setembro e 31 de outubro 
Yala pode estar temporariamente 
encerrado. Consultar.

Saídas
Abril: 26
Maio: 3, 10, 17, 24, 31
Junho: 7, 14, 21, 28
Julho: 5, 12, 19, 26
Agosto: 2, 9, 16*, 23, 30
Setembro: 1, 6, 8, 13, 20, 27
Outubro: 4, 11, 18, 25
Novembro: 1, 8, 15, 22, 29
Dezembro: 4, 20, 25
(*) Coincide com o Festival da 
Perahera.
Notas de saída: 
Turkish Airlines: Lisboa/Porto. 

Hotéis
Hikkaduwa. 1 noite Hikka Tranz by Cinnamon/4★

P.N. Yala. 1 noite    Cinnamon Wild/4★

Nuwara Eliya. 1 noite. Black Pool/4★

Kandy. 1 noite Cinnamon Citadel/4★

Habarana. 2 noites    Cinnamon Lodge/4★

Colombo. 1 noite Cinnamon Lake Side/4★

Maldivas. 4 noites Cocoon Maldives/5★

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai.Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. Consultar preços a partir do dia 20 de dezembro. 
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DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt
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https://www.catai.pt/viajes/pt-paisagens-do-sri-lanka-maldivas.html/11634/travelpricer


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

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

Dia 2 Deli
Pequeno-almoço. Pela manhã 
visita de Jamma Masjid, a maior 
mesquita da Índia. Mais tarde nos 
aproximamos ao Raj Ghat para 
continuar com uma panorâmica dos 
edifícios governamentais ao longo 
do Raj Path, e a imponente Porta 
da Índia. Para completar a nosso 
viagem visitamos o Templo Birla e o 
Templo Sikh. Também visitaremos 
o impressionante Minarete Qtub 
Minar. 

Dia 3 Deli/Alsisar (Mandawa)
Pensão completa. Partida até 
Alsisar. Almoço. Pela tarde, visita 
dos “havelis” mais importantes de 
Mandawa. Jantar no hotel.

Dia 4 Alsisar/Bikaner
Pensão completa. Partida por 
estrada para Bikaner. Almoço. Pela 
tarde visita do Forte, formado por 
velhos palácios, templos e uma 
mesquita. Jantar no hotel.

Dia 5 Bikaner/Jaisalmer
Meia pensão. Partida por estrada 
para Jaisalmer. Almoço. Chegada e 
transfere ao hotel. 

Dia 6 Jaisalmer/Dunas do 
Deserto/Jaisalmer
Pequeno-almoço. Pela manhã 
visita da cidade. Veremos alguns 
“havelis”, mansões suntuosas 
construídas por ricos negociantes 
do séc. XVII. Pela tarde saída para as 
dunas, onde daremos um passeio 
em camelo para contemplar o pôr-
do-sol. Regresso a Jaisalmer.

Dia 7 Jaisalmer/Jodhpur
Pequeno-almoço. Partida por 

estrada até Jodhpur. Pela tarde 
subimos até ao Forte Meherangarh, 
onde se destaca o Moti Mahal e o 
Phool Mahal. Também visitamos o 
crematório real de Jashwant Thada 
de mármore branco e os jardins de 
Mandore.

Dia 8 Jodhpur/Ranakpur/Udaipur
Meia pensão. Partida por estrada 
até Ranakpur para visitar o Templo 
Jainista de Adinath, que esconde 
atrás dos seus muros dezenas 
de salões, cúpulas, centenas de 
esculturas e figuras esculpidas. 
Almoço e continuação por estrada 
para Udaipur.

Dia 9 Udaipur
Pequeno-almoço. Considerada 
como uma das 7 pérolas do 
Rajastão, rodeada por uma muralha 
de 5 portas.  Pela manhã visita do 
Palácio e dos Jardins Sahelion Ki 
Bari (Jardins das Donzelas) com 

as suas fontes estilo mogol. Por 
último, visitamos o Museu de 
Artesanato.

Dia 10 Udaipur/Chittorgarh/
Pushkar
Meia pensão. Saída para 
Chittorgarh para visitar o seu Forte 
com a famosa “Torre da Victoria”, 
contruída para comemorar a vitória 
de Rana Kumbha. Depois do 
almoço, seguimos por estrada para 
Pushkar.

Dia 11 Pushkar/Jaipur
Pequeno-almoço. Visita da 
pequena aldeia de Pushkar com 
o seu lago sagrado e da próxima 
Ajmer.Visitaremos o Túmulo de 
Santo Sufi Khwaja Muin-ud Din 
Chishti. Pela tarde saída por estrada 
para Jaipur.

Dia 12 Jaipur/Amber/Jaipur
Pequeno-almoço. Visitaremos 

Amber. Subimos até ao palácio 
fortificado. De regresso a Jaipur 
aproximamo-nos do Palácio do 
Marajá e dos seus museus. Também 
nos surpreenderá os colossais 
instrumentos do Observatório de 
Jai Singh.

Dia 13 Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra
Pequeno-almoço. Saída pela 
manhã para Fatehpur Sikri, 
capital imperial parada no tempo. 
Seguimos para Agra.

Dia 14 Agra/Deli
Pequeno-almoço. Visita do Forte 
Vermelho e dos seus palácios de 
mármore branco, assim como o 
Taj Mahal. Pela tarde, saída até ao 
aeroporto de Deli.

Dia 15 Deli/Portugal
Pela madrugada, saída em voo de 
regresso a Portugal. Chegada.

Índia do Norte e Rajastão
ÍNDIA DELHI · ALSISAR · BIKANER · JAISALMER · JODHPUR · UDAIPUR · PUSHKAR · JAIPUR · AGRA 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI

Nossos serviços
Voo em linha regular, classe 
turística (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno 
almoço. 5 almoços e 2 jantares 
(bebidas não incluídas). Transporte 
em Toyota Innova (tipo minivan) 
com ar condicionado. Circuito 
exclusivo para clientes da Catai. 
Guias locais em espanhol, exceto 
os guias Alsisar, Bikaner e Pushkar 
em espanhol / inglês (sujeito a 
disponibilidade). Seguro de viagem.

Importante saber
Preço com base na Lufthansa, 
classe L, para viagens de 6 de abril a 
29 de junho. 
Taxas aéreas incluídas. LH: € 410
O preço do programa é baseado 
em um mínimo de 10 pessoas 
viajando juntas nas mesmas datas 
de viagem. Mín. Sup. 6-9 pessoas: € 
200. Mín. 2 a 5 pessoas: € 395 (p./
pessoas)
A mais completa viagem pela 
Índia, para conhecer o colorido e 
espetacular Rajasthan, terra de 
lendas, com uma criteriosa seleção 
de hotéis. Ficamos hospedados 
no H. Marriott em Jaisalmer, 
considerado o melhor hotel da 
cidade.
Visitas e transferes podem ser 
compartilhados com mais clientes 
Catai.

Saídas
Fevereiro: 2, 16, 23
Março: 2, 9, 16, 30
Abril: 6, 20, 27
Maio: 4, 18, 25
Junho: 1, 15, 29
Julho: 6, 13, 27
Agosto: 3, 10, 17
Setembro: 7, 14, 21
Outubro: 5, 12, 19
Novembro: 2, 9*, 16, 30 
Dezembro: 7
(*) Coincide o festical de Pushkar. 1 
noite a menos em Udaipur e 1 noite 
a mais em Pushkar.
Notas de saída:
Lufthansa: Lisboa/Porto.

Hotéis
Deli. 2 noites Meridien/5 H  

The Grand New Delhi/5H

Alsisar. 1 noite Alsisar Mahal/Heritage
Bikaner. 1 noite Narendra Bhawan/4H

Jaisalmer. 2 noites Marriott Jaisalmer/5H

Jodhpur. 1 noite ITC Welcom/5H

Udaipur. 2 noites Trident/5H

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

Jaipur. 2 noites Trident/5H

Agra. 1 noite Trident/5H

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Consultar preços a partir de 14 dezembro.
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€1.925
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

15 DIAS

Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt
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https://www.catai.pt/viajes/india-do-norte-e-rajastao.html/13283/travelpricer


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

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

Dia 2 Katmandu
Chegada e transfere para o hotel. 
Cercado por montanhas e picos 
cobertos de neve, o Vale de 
Katmandu é o centro da arte e 
cultura nepalesa. À tarde, visita ao 
bairro antigo de Katmandu: Ason, 
Macchindra Bahal, Indra Chowk 
e o distrito de Thamel. A visita 
terminará neste famoso bairro 
comercial da cidade, onde poderá 
fazer compras e passear pelas ruas 
que o rodeiam. Jantar no hotel. 
Alojamento.

Dia 3 Katmandu/Swayambunath / 
Patan/Bhaktapur/Katmandu
Meia pensão. Pela manhã, visite 
a Swayambunath Stupa, de onde 
nos aguardam as melhores vistas 
panorâmicas do Vale de Katmandu. 
Também conhecido pelo nome 
de "Templo dos Macacos", aqui 

podemos encontrar peregrinos 
nepaleses oferecendo o seu 
"Pooja" (oferenda) e orações. 
Em seguida, visite Patan, onde o 
Templo Dourado está localizado 
semi-escondido em um canto 
da movimentada Praça Durbar. 
Neste templo podemos ver todos 
os detalhes característicos da 
religião budista. À tarde, visita a 
Bhaktapur. Declarado Património 
da Humanidade pela UNESCO, é 
considerado um museu a céu aberto 
devido à quantidade de templos e 
monumentos que preserva. Visite a 
Praça Durbar, o Palácio Real e vários 
de seus templos mais famosos. 
Jantar no hotel.

Dia 4 Katmandu/Bandipur/ 
Pokhara
Pensão completa. Saída por 
estrada para Pokhara, também 
conhecida como "Porta dos 
Annapurnas" e ponto de partida 
de várias expedições. No caminho 
faremos uma parada em Bandipur, 
uma antiga cidade localizada 

no sopé do Himalaia que ainda 
preserva a cultura e arquitetura 
típicas da etnia Newar, além de 
ter uma vista maravilhosa do vale 
Marsyangdi; Em dias claros, você 
pode ver alguns dos picos mais 
altos da cordilheira de Annapurna. 
Almoço. Chegada a Pokhara, uma 
agradável cidade aninhada em 
um ambiente de grande beleza 
natural, às margens do enorme 
Lago Phewa, onde se refletem os 
picos do Annapurna. Da cidade você 
pode ver três dos picos mais altos 
do mundo: Dhaulagiri, Annapurna 
I e Manaslu. À tarde, passeio 
de barco pelas águas calmas do 
Lago Phewa, onde se refletem o 
Annapurna e a montanha sagrada 
de Machhapuchare. Jantar no 
hotel.

Dia 5 Pokhara/Sarangkot/World 
Peace Stupa/Pokhara
Pensão completa. Partida para 
Sarangkot, onde podemos apreciar 
o nascer do sol com as magníficas 
vistas do Annapurna e Dhaulagiri. 

Regresso ao hotel para o pequeno-
almoço. Em seguida, visita à cidade 
de Pokhara: Templo Bindabasini, 
Caverna Gupteshwor, Cachoeira 
Devis e Centro de Artesanato 
Tibetano para Refugiados Tashiling. 
Almoço no hotel. À tarde, visita 
à World Peace Stupa, de onde se 
contempla uma espetacular vista 
panorâmica da cidade. Jantar no 
hotel.

Dia 6 Pokhara/Parque Nacional 
Chitwan
Pensão completa. Saída em 
estrada para o Parque Nacional de 
Chitwan, onde teremos o primeiro 
contato com a natureza. O Parque 
Nacional de Chitwan é considerado 
um dos melhores lugares da Ásia 
para ver a fauna selvagem. Almoço 
e jantar no hotel.

Dia 7 Parque Nacional de 
Chitwan
Pensão completa. Safári 
fotográfico nas costas de um 
elefante para ver rinocerontes, 

elefantes e, com sorte, tigres. 
Exploraremos a selva a pé e faremos 
um passeio de canoa no Rio Rapti 
para continuar descobrindo a flora e 
a fauna do meio ambiente. Almoço 
e jantar no hotel.

Dia 8 Parque Nacional de 
Chitwan/Katmandu
Meia pensão. Saída por estrada 
com destino a Katmandu. Chegada 
e transfere para o hotel. Tarde livre. 
Jantar no hotel.

Dia 9 Katmandu/Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para 
o aeroporto. Voo de regresso a 
Portugal. Noite a bordo. (Com 
algumas companhias, o voo é 
realizado durante o dia e chega a 
Portugal no mesmo dia).

Dia 10 Portugal
Chegada.

Nepal, o topo do Mundo
NEPAL KATMANDÚ · BHAKTAPUR · BANDIPUR · POKHARA · PARQUE NACIONAL DE CHITWAN
CIRCUITO REGULAR COM GUIA EM ESPANHOL · SAFARI NO P.N. CHITWAN I

Nossos serviços
Voo em linha regular, classe turística 
(reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno almoço. 4 
almoços e 7 jantares (bebidas não 
incluídas). Transferes e visitas em 
circuito regular (compartilhado com 
mais clientes) com guia local em 
espanhol. As atividades em Chitwan 
serão conduzidas em inglês por um 
naturalista da pousada. Seguro de 
viagem.

Importante saber
Preço com base na Qatar Airways, 
classe T, para viagens de 27 de março 
a 10 de julho.
Taxas aéreas incluídas. QR: € 350
De acordo com os regulamentos do 
Governo do Nepal, a visita a Chitwan 
será realizada fora dos limites do 
Parque Natural.

Saídas
Março: 27.
Abril: 24.
Maio: 22.
Junho: 12, 19.
Julho: 10, 17, 24, 31.
Agosto: 7, 14, 21.
Setembro: 4, 11, 18.
Outubro: 2, 16.
Novembro: 6 e 13.
Dezembro: 18, 25.
Notas de saída:
Qatar Airways: Lisboa/Porto.

Hotéis
Katmandú. 3 noites Shambala/4H

Pokhara. 2 noites Atithi Resort & Spa/4H

Chitwan. 2 noites Tigerland Safari Resort/Lodge

Hotéis previstos ou de categoria similar. 

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo de 2 pessoas, em quarto duplo. 
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€1.815
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

10 DIAS

Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt
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https://www.catai.pt/viajes/nepal-teto-mundo.html/14881/travelpricer


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

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

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

Dia 3 Osaka / Nara / Kyoto
Meia pensão. Visita de cidade: 
Castelo de Osaka e o animado 
distrito de Dotombori. Almoço. 
Saímos pela estrada em direção a 
Nara para visitar o templo Todaiji, 
com seu Grande Buda, e o Parque 
dos Cervos Sagrados. Continuação 
para Quioto.

Dia 4 Quioto
Meia pensão. Visita de cidade: 
começamos pelo Santuário Fushimi 
Inari e os seus milhares de pórticos 

“torii”; o Templo Tenryu-ji, com um 
lindo jardim japonês; Floresta de 
Bambu Sagano em Arashiyama, 
Almoço. Visita ao Templo dourado 
Kinkaku-ji, também chamado 
de Pavilhão Dourado. Acabamos 
com um passeio pelas ruas de 
paralelepípedos do bairro Gion, 
também conhecido como bairro das 
Gueixas. 

Dia 5 Quioto
Pequeno-almoço. Dia livre. 
Opcionalmente, poderá realizar 
uma visita a Hiroshima para visitar 
o Parque Memorial da Paz e o 
santuário de Itsukushima na ilha de 
Miyajima. 

Dia 6 Quioto / Shirakawago / Gero
Pensão completa. Partida para 

Shirakawago (Património Mundial) 
para visitar as casas rurais, únicas 
no mundo pelas caraterísticas de 
construção. Almoço. Saída para 
Takayama, visita à cidade: Yatay 
Kaikan, local onde são exibidos 
os carros alegóricos para as 
festas japonesas, e a rua Kami 
Sannomachi, com casas do período 
Edo. Transfere para o hotel em Gero. 
Tempo livre para desfrutar do seu 
Onsen (banhos termais). Jantar no 
hotel. 

Dia 7 Gero / Tsumago / Hakone
Meia pensão. Partida para 
Tsumago para visitar os antigos 
alojamentos dos samurai. Visita à 
casa de Waki Honji e caminhada 
através das ruas típicas. Seguimos 
para Nagoya para embarque no 

comboio para Hakone. Jantar no 
hotel. 

Dia 8 Hakone / Tóquio
Meia pensão: Visita ao Parque 
Nacional de Hakone. Começamos 
com um passeio de barco no belo 
Lago Ashi, seguido de uma visita 
ao Vale Owakudani. Almoço. Visita 
ao Hakone Open Air Museum, 
localizado entre as montanhas 
de Hakone; uma área com mais 
de 70.000m2 onde um total de 
120 obras-primas da escultura 
modernista e contemporânea são 
exibidas ao ar livre. Saída para 
Tóquio. 

Dia 9 Tóquio
Pequeno-almoço. Pela manhã, 
visita de cidade: o Santuário 

Meiji, a Praça do Palácio Imperial 
e o Templo Budista de Asakusa 
Kannon, no coração da cidade com 
sua galeria comercial Nakamise 
repleta de bancadas de comércio 
tradicional. Acabamos no distrito de 
Ginza. Regresso ao hotel por conta 
do cliente. 

Dia 10 Tóquio
Pequeno-almoço. Dia livre. 
Opcionalmente, poderá realizar 
uma excursão a Nikko com almoço 
para visitar o Santuário de Toshogu, 
Lago Chuzenji e as Cataratas de 
Kegon. 

Dia 11 Tóquio / Portugal
Voo de regresso a Portugal. 
Chegada.

Japão Medieval
JAPÃO  OSAKA · NARA · QUIOTO · SHIRAKAWAGO · GERO · TSUMAGO · HAKONE · TÓQUIO 
CIRCUITO REGULAR COM GUIAS EM ESPANHOL

Nossos serviços
Voo em linha regular, classe 
turística (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno 
almoço. 4 almoços e 2 jantares 
(bebidas não incluídas). Transferes 
de chegada em autocarro regular 
com assistência em espanhol. 
Transferes de saída em autocarro 
regular sem assistência. Circuito 
regular (compartilhado com mais 
clientes) com guias locais em 
espanhol, e visitas em autocarro 
ou transporte público. Seguro de 
viagem..

Importante saber
Preço com base na Lufthansa, 
classe K, para viagens de 31 de 
maio a 28 de junho. 
Taxas aéreas incluídas. LH: € 465.
Só é permitida 1 mala por pessoa 
(23kg), cada mala adicional será 
cobrada no destino.
A bagagem é transportada 
separadamente de Quioto para 
Tóquio. A bagagem de mão é 
necessária para 1 noite em Gero e 1 
noite em Hakone.
Não há transferes regulares para 
voos que chegam entre 22h e 6h30 
e voos que partem entre 12h30 e 
11h (consultar).
O último autocarro sai para o 
aeroporto de Narita às 16h30 e para 
o aeroporto de Haneda às 20h20. 
Consulte para transferes após este 
horário.
As excursões opcionais devem ser 
adquiridas no momento da reserva.

Qualquer visita poderá ser alterada 
por motivos de força maior, causas 
meteorológicas ou tráfego intenso, 
neste caso as novas visitas seriam 
comunicadas no destino (não há 
reembolso se houver alterações por 
estes motivos).
No Japão, os quartos triplos são 
duplos com 2 camas e uma cama 
extra menor ou sofá-cama. Os 
quartos duplos com cama de casal 
não são garantidos.

Saídas
Maio: 3, 10, 17, 24, 31.
Junho: 7, 14, 21, 28.
Julho: 5.
Agosto: 9, 16, 23, 30.
Setembro: 6, 13, 20, 27.
Outubro: 4, 11, 18, 25.
Novembro: 1, 8, 15, 22.
Dezembro: 6, 13, 20.
Notas de saída:
Lufthansa: Lisboa.   

Hotéis
Osaka. 1 noite Sheraton Miyako Hotel Osaka/Cat .1ª Sup
Quioto. 3 noites Daiwa Roynet Hotel Kyoto Ekimae/Cat .1ª 
Gero.  1 noite Suimeikan (hab. japonesa) Onsen
Hakone. 1 noite Susukinohara Ichinoyu (Ryokan)
Tóquio. 3 noites New Otani (Garden Tower)/Cat .1ª Sup

Hotéis previstos ou de categoria similar.

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

€3.710
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

11 DIAS

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

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

7%
DESCONTO 

https://www.catai.pt/viajes/japao-medieval.html/11375/travelpricer


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

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

Dia 2 Pequim
Chegada. Pequim é a capital 
política, económica e cultural 
da China. Resto do dia livre. 
Alojamento.

Dia 3 Pequim
Meia pensão. Pela manhã visitamos 
a Praça de Tiananmen e a Cidade 
Proibida, um conjunto arquitetónico 
com palácios e pavilhões nos quais 
predomina a cor vermelha, com 
mais de 9.000 quartos, onde ficava 
encerrada a vida do imperador. 
Almoço. Visita do Palácio de Verão 
e os seus jardins imperiais situados 
junto ao belo lago Kunming. De 
noite, espetáculo de acrobacia.

Dia 4 Pequim/Grande Muralha/
Pequim
Pensão completa. Pela manhã 
a caminho da Grande Muralha, 
breve paragem para ver o estádio 
Olímpico “o Ninho” e a piscina "o 

Cubo". Almoço. De regresso da 
Grande Muralha, veremos um dos 
Túmulos da Dinastia Ming. Pela 
noite, jantar de pato lacado.

Dia 5 Pequim/Xian
Meia pensão. Pela manhã visita 
do Templo do Céu. Almoço. Partida 
em comboio de alta velocidade com 
destino a Xian (5 hrs aprox), eleita 
como a capital da China durante 
mais de 1.100 anos, era o ponto 
de partida das caravanas da Rota 
da Seda.

Dia 6 Xian
Meia pensão. Hoje visitamos 
a grande joia de Xian, o seu 
fabuloso Exército de Terracota do 
Imperador Qin (com 2.000 anos 
de antiguidade). Almoço. Visita 
do Pagode do Ganso Selvagem e a 
Grande Mesquita, uma das maiores 
mesquitas de toda a China, a 
chamada Qing Zhen Si.

Dia 7 Xian/Hangzhou
Meia pensão. Partida em voo 
para Hangzhou, conhecida como 
“paraíso da terra”. Apesar de ter sido 

devastada pela invasão mongol nos 
finais do séc. XIII, a sua importância 
não diminuiu, já que continuou a 
ter um importante papel de centro 
comercial, continuando a atrair 
mercadores e visitantes de todo o 
mundo. Almoço.

Dia 8 Hangzhou
Meia pensão. Visitamos o templo 
da Alma Escondida sobre uma colina 
com figuras de Buda esculpidas na 
rocha. Pequeno passeio em barco 
pelo bonito lago Oeste. Almoço. 
Visitamos no centro da cidade 
a antiga farmácia de medicina 
tradicional chinesa e passeio pela 
rua pedonal de He Fang Jie.

Dia 9 Hangzhou/Xangai
Meia pensão. Partida em comboio 
de alta velocidade para Xangai, o 
maior centro comercial da China e 
um dos maiores portos e metrópole 
do mundo. Almoço. Tarde livre.

Dia 10 Xangai
Meia pensão. Visitamos o templo 
do Buda de Jade e o Jardim 
Mandarim Yuyuan com mais de 

20.000 m e umas 30.0000 cenas 
paisagísticas. Conta também com 
quiosques, templos e pavilhões. 
Almoço. Damos um passeio pelo 
calçadão e a rua Nanjing.

Dia 11 Xangai/Portugal
Partida em voo de regresso a 

Portugal. Chegada. (Em algumas 
companhias aéreas, o voo é diurno 
com chegada a Portugal nesse 
mesmo dia).

Dia 12 Portugal
Chegada.

Imagens da China
CHINA PEQUIM · XIAN · HANGZHOU · XANGAI · OPCÃO GUILIN  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUIAS EN CASTELLANO · SAÍDAS GARANTIZADASI

Nossos serviços
Voo regular em classe turística 
(reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno almoço. 7 
almoços e 1 jantar de pato laqueado 
em restaurantes locais (bebidas não 
incluídas).
Opção Guilin. 6 almoços em 
restaurantes locais e 1 almoço 
piquenique de barco. 1 jantar de 
pato lacado (bebidas não incluídas). 
Seguro de viagem.

Importante saber
Preços com base na Lufthansa, 
classe L, para viagens de 22 
de fevereiro a 21 de junho, na 
categoria B. 
Taxas aéreas incluídas. LH: € 470.
Visitas e transferes podem ser 
compartilhados com mais clientes 
Catai.
Durante as viagens de comboio, a 
bagagem é transportada no mesmo 
vagão. Os clientes cuidam da sua 
bagagem nas estações e dentro 
do comboio. Não existem quartos 
triplos. Em caso de solicitar o quarto 
triplo, será um duplo com uma 
cama extra dobrável.

Saídas
Segunda-feira  (22 fev-27 dez).
Notas de saída:
Lufthansa: Lisboa.

Hotéis
Cat B Cat A

Pequim. 3 noites Beijing Penta/4★ Bei Zhalolong/5★ 
Xian. 2 noites Tianyu Gloria/4★ Gran Melia/5★

Hangzhou. 2 noites Zhejiang 
International/5★

Landison/5★ - Zhejiang 
International/5★

Xangai. 2 noites Ambassador/4★ Amara/5★

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai.Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. .
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Opção Guilin
Dia 7 Xian / Guilin
Meia pensão. Partida do vôo 
para Guilin, localizada na margem 
oeste do rio Li Jiang. A paisagem 
é a que melhor representa a 
ideia da típica paisagem chinesa. 
Almoço. Visita da Caverna Cane 
Flute. Alojamento de acordo com 
a opção escolhida: H.Park/4★ 
(Cat. B). H. Sheraton Guilin/5★ 
(Cat. A).

Dia 8 Guilin
Pequeno-almoço. Passeio de 
barco no rio Li Jiang, cruzando 
uma paisagem de sonho, 

composta por colinas e picos 
verdes. Piquenique a bordo. 
Regresso por estrada para Guilin.

Dia 9 Guilin / Xangai
Meia pensão. Saída em voo com 
destino a Xangai. Visite o Jardim 
Mandarin Yuyuan. Almoço. Visite 
o templo do Buda de Jade e 
caminhe ao longo das ruas desta 
cidade.

Dias 10 a 12 Igual ao programa 
básico “Imagens da China”

DESDE

€2.210
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

12 DIAS

Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt
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7%
DESCONTO 

https://www.catai.pt/viajes/imagens-da-china.html/11972/travelpricer


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

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

Dia 2 Pequim
Chegada. Resto de dia livre. 
Alojamento.

Dia 3 Pequim
Meia pensão. Pela manhã 
visitamos a Praça de Tiananmen 
e a Cidade Proibida, um conjunto 
arquitetónico com palácios e 
pavilhões nos quais predomina a 
cor vermelha, com mais de 9.000 
quartos, onde ficava encerrada a 
vida do imperador. Almoço. Visita 
do Palácio de Verão e os seus 
jardins imperiais situados junto 

ao belo lago Kunming. De noite, 
espetáculo de acrobacia.

Dia 4 Pequim/Grande Muralha/
Pequim
Pensão completa. Dirigimo-nos 
para a Grande Muralha. Somando 
todos os seus tramos a sua 
longitude alcança os 6.700 km. 
Almoço. De regresso visitamos um 
dos 13 Túmulos Ming e paramos 
tirar fotos no estádio olímpico “o 
Ninho” e a piscina “o Cubo”. Pela 
noite, jantar de pato lacado.

Dia 5 Pequim/Xian
Meia pensão. Pela manhã visita do 
Templo do Céu, o maior da China 
no seu género, lugar de oração para 
os imperadores da Dinastia Ming e 

Qing. Almoço. Pela tarde, partida 
em comboio de alta velocidade (5 
hrs aprox.) para Xian.

Dia 6 Xian/Guilin
Meia pensão. Hoje visitamos 
a grande joia de Xian, o seu 
fabuloso Exército de Terracota do 
imperador Qin (com 2.000 anos 
de antiguidade). Almoço. Partida 
em voo com destino a Guilin. A 
paisagem de Guilin é a que melhor 
representa a ideia da paisagem 
típica chinesa, com os seus lagos, 
rios, planícies e suaves colinas.

Dia 7 Guilin
Meia pensão. Faremos um 
percurso em barco pelo rio Li, 
atravessando uma paisagem de 

sonho. Almoço piquenique a bordo. 
Terminaremos a visita com um 
passeio pelo Mercado de Yangshuo 
e a rua pedonal.

Dia 8 Guilin/Hangzhou
Meia pensão. Pela manhã visita às 
grutas da Flauta de Cana. Almoço. 
Partida em voo com destino a 
Hangzhou conhecida como ”paraíso 
paisagístico da terra”.

Dia 9 Hangzhou/Xangai
Meia pensão. Pela manhã 
visitamos o Templo da Alma 
Escondida, situado sobre uma 
colina com figuras de Buda 
esculpidas. Almoço. Pela tarde, 
passeio em barco pelo bonito Lago 
Oeste. Partida em comboio de alta 

velocidade para Xangai um dos 
maiores portos e metrópole do 
mundo.

Dia 10 Xangai
Meia pensão. Pela manhã 
visitamos o Templo do Buda de 
Jade e o Jardim do Mandarim 
Yuyuan, em pleno coração da 
cidade com mais de 20.000 m2 e 
cerca de 30 cenas paisagísticas. 
Almoço. Daremos um passeio pela 
rua Nanjing.

Dia 11 Xangai/Portugal
Partida em voo de regresso a 
Portugal. 

Dia 12 Portugal
Chegada.

China Tradicional
CHINA PEQUIM · XIAN · GUILIN · HANGZHOU · XANGAI 
CIRCUITO EXCLUSIVO DA CATAI COM GUIAS EM ESPANHOL · PARTIDAS GARANTIDAS

Nossos serviços
Voo em linha regular em classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno 
almoço. 8 almoços e 1 jantar de 
pato lacado em restaurantes locais 
(bebidas não incluídas). Transferes 
e visitas com guias em espanhol 
em circuito exclusivo para clientes 
Catai. Seguro de viagem.  

Importante saber
Preços com base na Lufthansa, 
classe L, para viagens de 22 de 
fevereiro a 24 de maio, na categoria 
B. Taxas aéreas incluídas. LH: € 470.
Visitas e transferes podem ser 
compartilhados com mais clientes 
Catai.
Durante as viagens de comboio, a 
bagagem é transportada no mesmo 
vagão. Os clientes cuidam da sua 
bagagem nas estações e dentro 
do comboio. Não existem quartos 
triplos. Em caso de solicitar o quarto 
triplo, será um duplo com uma 
cama extra dobrável.

Saídas
Segunda-feira  (22 fev -27 dez).
Notas de saída:
Lufthansa:  Lisboa.

Hotéis
Cat. B Cat. A

Pequim. 3  noites Beijing Penta/4H Beizhaolong/5H

Xian. 1  noite Tianyu Gloria/4H Gran Meliá/5H

Guilin. 2  noites Park/4H Sheraton Guilin/5H

Hangzhou. 1 noite Zhejiang 
International/5H

Zhejiang 
International/5H

Xangai. 2 noites Ambassador/4H Amara/5H

Hotéis previstos ou de categoria similar.

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

€2.485
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

12 DIAS

Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt
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7%
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https://www.catai.pt/viajes/pt-china-tradicional.html/12448/travelpricer


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

Dia 1 Portugal/Nairobi
Saída em voo com destino a 
Nairobi, pela rota escolhida. 
Chegada e transfere para o hotel. 
Alojamento.

Dia 2 Nairobi/Lago Nakuru
Pensão completa. Saída por 
estrada para o Vale do Grande 
Rift, com destino ao Lago Nakuru. 
Almoço em um Lodge no Lago 
Nakuru. De tarde, safari fotográfico 
em suas margens, refúgio para 
duas espécies de rinocerontes. Após 
o safari, continuamos viagem até 
chegar ao nosso alojamento. Jantar 
no hotel.

Dia 3 Lago Nakuru/Masai Mara
Pensão completa. Seguimos para a 
terra dos míticos guerreiros Maasai. 
Safári fotográfico percorrendo as 
imensas planícies do Masai Mara, 
onde encontraremos grandes 
manadas de gnus, zebras, antílopes 
e gazelas observadas de perto por 
grandes predadores. Almoço e 
jantar no lodge / acampamento.

Dia 4 Masai Mara
Pensão completa. Dia dedicado 
a visitar esta reserva queniana. 
Durante o safári fotográfico teremos 
a oportunidade de ver elefantes, 
girafas, leões, leopardos, chitas, 
hienas, chacais e centenas de 

impalas. Masai Mara é o cenário 
da lendária migração de gnus 
através do rio Mara das planícies 
do Serengeti na Tanzânia, um dos 
maiores espetáculos naturais do 
planeta. Almoço e jantar no lodge / 
acampamento.

Dia 5 Masai Mara/Zanzibar
Pequeno-almoço. Pela manhã, 
saída por estrada com destino a 
Nairobi. Saída em voo com destino 
a Zanzibar. Transfere e jantar no 
hotel.

Dias 6 a 8 Zanzibar
Tudo incluído. Dias livres.

Dia 9 Zanzibar/Nairobi/Portugal
Pequeno-almoço. Resto do dia 
livre até a hora da saída do voo de 
regresso a Portugal. Noite a bordo.

Dia 10 Portugal
Chegada.

Essências do Quénia e Praias do Índico 
QUÉNIA NAIROBI · LAGO NAKURU · MASAI MARA · ZANZIBAR OU MAURÍCIA  
SAFARI EXCLUSIVO CATAI · VEÍCULOS  4X4 · MOTORISTA/GUIA EM ESPANHOL I

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

Importante saber
Preços com base na KLM, classe 
R, para viagens de 24 de maio a 28 
de junho, na opção de Zanzibar, na 
categoria B. 
Taxas aéreas incluídas. KL: € 370.
Em Zanzibar, um pagamento direto 
de 1 USD (aprox.) por pessoa e por 
dia de estadia será exigido (Imposto 
de Infraestrutura Local).
Vacinação obrigatória contra a febre 
amarela em Zanzibar (para viagens 
combinadas ao Quénia e Zanzibar). 
Os jantares nas Maurícias e Zanzibar 
no dia da chegada estão sujeitos à 
hora de chegada do voo.

Saídas
Cat. B. 
Segunda-feira. (1 fev-13 dez).
Cat. A. 
Quinta-feira. (4 fev-9 dez).
Notas de saída: 
KLM/Air France: Lisboa/Porto.  

Hotéis
Cat. B Cat. A

Lago Nakuru. 
1 noite

Nakuru Sopa/Lodge Sarova Lion Hill/lodge

Masai Mara. 
2 noites

Mara Sopa/Lodge Sarova Mara/Camp

Nairobi.  noite Doubletree 
Hurlingham/4★

Stanley/4★Sup.

Zanzíbar. 
4 noites

Mapenzi/4★ 
(quarto Swahili)

Mapenzi/4★ 
(quarto Swahili)

Maurícia. 
4 noites

Le Canonnier/4★ (quarto 
Standard Garden)

Le Canonnier/4★ (quarto 
Standard Garden)

Hotéis previstos ou de categoria similar.

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

€2.435
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

10 DIAS

Opção Maurícia
Dia 5 Masai Mara/Nairobi
Pequeno-almoço. Pela manhã, 
saída por estrada com destino a 
Nairobi. Chegada e tempo livre. 
Alojamento.

Dia 6 Nairobi/Maurícia 
Meia pensão. Partida em voo com 
destino a Maurício. Chegada e 
transfere para o hotel. Jantar no 
hotel.

Dias 7 a 9 Maurícia 
Tudo incluído. Dias livres.

Dia 10 Maurícia/Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para 
o aeroporto. Voo de regresso a 
Portugal. Noite a bordo.

Dia 11 Portugal
Chegada.
 

Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt
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IPADA  •  RESERVANDO  •  COM 30 DIAS  •  DE ANTECEDÊNCIA   •

7%
DESCONTO 
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Dia 1 Portugal/Kilimanjaro/
Arusha
Partida em voo com destino a 
Kilimanjaro, pela rota escolhida. 
Chegada e continuação até Arusha. 
Alojamento.

Dia 2 Arusha/Serengeti
Pensão completa. Saída 
até às planícies do Serengeti 
atravessando a área de conservação 
de Ngorongoro. . Pela tarde 
realizamos o primeiro safari em 
caminho por este Parque Nacional, 
uma das joias de África, com uma 
extensão de mais de 15.000 Kms 

quadrados e que acolhe uma 
extensa fauna animal. É um dos 
parques onde poderemos encontrar 
o famoso grupo dos “5 grandes”, 
composto pelo elefante, o búfalo, 
o rinoceronte, o leopardo e o leão. 
Jantar no lodge.

Dia 3 P.N. Serengeti
Pensão completa. Safari completo 
no Serengeti, palco anual de um 
dos espetáculos do mundo: a 
grande migração. Perto de um 
milhão de gnus e zebras movem-
se em redor do Serengeti e Masai 
Mara, seguidos de perto pelos 

grandes predadores. Também 
poderemos encontrar girafas, 
elefantes, chitas, leopardos, 
crocodilos e hipopótamos. Almoço 
e jantar no Camp.

Dia 4 Serengeti/ Área de 
Ngorongoro/ Karatu
Pensão completa. Saída até à área 
de conservação de Ngorongoro. 
Almoço piquenique. Entramos 
nesta gigantesca caldeira vulcânica, 
pois é um extinto vulcão, famoso 
pela sua incomparável beleza,  
riqueza natural e diferentes 
ecossistemas que se encontram 

no seu interior. Acolhe a maior 
concentração permanente de vida 
selvagem. Safari na cratera, onde 
iremos em busca de grupos de 
leões, zebras, impalas, girafas e 
rinocerontes. Jantar no lodge de 
Karatu.

Dia 5 Karatu/ Arusha /Zanzibar 
Meia pensão. Saída até ao 
aeroporto de Arusha para partir 
em voo com destino a Zanzibar. 
Chegada e jantar no hotel.

Dias 6 a 8 Zanzibar
Meia pensão. Dias livres 
para desfrutar da praia e das 

comodidades do hotel. Não deixe 
de visitar a capital Stone Town. 
Jantar no hotel.

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

Dia 10 Portugal
Chegada

Essências da Tanzânia e Zanzibar 
TANZÂNIA  ARUSHA · P.N. SERENGETI · NGORONGORO · ZANZIBAR 
SAFARI EXCLUSIVO CATAI · VEÍCULOS 4X4 · MOTORISTA / GUIA EM ESPANHOL · PENSÃO COMPLETA

DESDE

€3.505
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

10 DIAS

Nossos serviços
Voo em linha regular, classe 
turística (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno 
almoço. 4 almoços e 3 jantares 
durante o safari (bebidas não 
incluídas). Água mineral durante os 
safaris.Transferes de chegada e de 
saída. Safari exclusivo para clientes 
Catai. Transporte em veículo 4x4, 
quilometragem ilimitada. Motorista 
/ guia em espanhol durante o 
safari. Todas as entradas para os 
parques que estão especificadas no 
itinerário.
Zanzibar: meia pensão. 
Transferes regulares em inglês 
com atendimento telefónico em 
espanhol. Seguro de viagem.

Importante saber
Preços com base na KLM, classe N, 
para viagens de 1 de fevereiro a 22 
de março. 
Taxas aéreas incluídas. KL: € 320.
Em Zanzibar, um pagamento direto 
de 1 USD (aprox.) Por pessoa e por 
dia de estadia será exigido (Imposto 
de Infraestrutura Local). O jantar 
em Zanzibar no dia de chegada está 
sujeito à hora de chegada do voo.

Saídas
Terças-feira (2 fev-14 dez).
Notas de saída:
KLM: Lisboa/Porto.

Hotéis
Arusha. 1 noite Kahawa House/3★Sup.
P.N. Serengeti. 2 noites Serengeti Kati Kati 

Ndutu Kati Kati/Camp

Área de Ngorongoro. 1 noite Ngorongoro Farm House 
Tloma/Lodge

Zanzibar. 4 noites Zanbluu/4★ (Hab. Garden Deluxe)

Hotéis previstos ou de categoria similar.

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

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

Dia 2 Joanesburgo
Chegada e alojamento.

Dia 3 Joanesburgo/Mpumalanga/
Área Kruger
Meia pensão. Partida por estrada 
para o Área Kruger através da 
província de  Mpumalanga. No 
trajeto, podemos contemplar o 
Bourke’s Luck Potholes no Blyde  
River Canyon (visitas sujeitas ao 
tempo disponível e condições 
meteorológicas). Jantar no lodge.

Dia 4 Parque Kruger
Meia pensão. Safari de dia 
completo em veículos 4x4 abertos à 
procura dos  "Big Five", conduzidos 
por experientes rangers em inglês. 
Jantar no lodge.

Dia 5 Área Kruger/Pretória/
Cidade Do Cabo
Pequeno-almoço. Regresso 
por estrada para Joanesburgo. 
Visita panorâmica dos  principais 
monumentos da capital política: 
Pretória, e em especial os "Union  
Buildings", sede do governo, onde 
Mandela foi proclamado primeiro 
presidente de  raça negra do país e 
se celebrou o seu funeral. Partida 
para o aeroporto de  Joanesburgo e

formalidades de embarque em voo 
doméstico com destino à Cidade do  
Cabo. Chegada e transporte para 
o hotel.

Dias 6 e 7 Cidade Do Cabo
Pequeno-almoço. Dias livres na 
Cidade do Cabo para desfrutar de 
uma das mais belas e animadas 
cidades de África. Possibilidade 
de realizar atividades opcionais 
como excursão à Cidade do Cabo 
e vinhedos, Península do Cabo da 
Boa Esperança, entre outras:
• Área da Península do Cabo da Boa 
Esperança: Inclui um mini cruzeiro 
desde Hout Bay à Ilha das Focas, 
uma visita à área do Cabo da Boa 
Esperança e outra aos pinguins em 
Simonstown.

• Visita da cidade e da área dos 
vinhedos. Panorâmica da cidade e 
da zona vinícola da comarca. 
Outras visitas em inglês:
• Dia completo de avistamento 
do tubarão branco (inclui almoço). 
• Ballenas en Hermanus (solo en 
temporada de julio a noviembre).
• Sobrevoo da Cidade do Cabo em 
helicóptero 12-15 min.

Dia 8 Cidade do Cabo/Maurícia
Pequeno-almoço. Partida em voo 
com destino à Maurícia. Chegada, 
transporte para o hotel. 

Dias 9 a 11 Maurícia
Tudo incluído. Dias livres para 
desfrutar desta maravilhosa ilha e 
das comodidades do hotel.

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

Dia 13 Portugal
Chegada

Cores da África do Sul com Maurícia 
ÁFRICA DO SUL · MAURÍCIA JOANESBURGO · ÁREA DE KRUGER · CIDADE DO CABO · MAURÍCIA  
CIRCUITO REGULAR COM GUIA EM ESPANHOL · PARTIDAS GARANTIDAS · VEÍCULO 4X4 NO KRUGER  I

Nossos serviços
Voo em linha regular, classe 
turística (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno 
almoço. 2 jantares na África do Sul 
(bebidas não incluídas).
Transferes em Joanesburgo e 
Cidade do Cabo com motorista 
/ guia em espanhol. Transporte 
em carro, carrinha ou autocarro 
(dependendo do número 
de participantes) com guia / 
acompanhante em espanhol no 
Kruger do 3º ao 5º dia. Safari 4x4 
aberto dentro do Parque Kruger. 
Entradas no parque Kruger. Visitas 
panorâmicas em Mpumalanga 
e Pretória, sujeito às condições 
meteorológicas.
Maurícia: Tudo Incluído. Transferes 
regulares em inglês com assistência 
em espanhol na chegada. Seguro 
de viagem.
. 

Importante saber
Preços com base  na Turkish 
Airlines, classe P, para viagens de 
21 de março a 22 de agosto. 
Taxas aéreas incluídas. TK: € 700. 
Voo Joanesburgo / Maurício com Air 
Mauritius, classe K.
Safari 4x4 aberto dentro do Parque 
Nacional Kruger, capacidade 
máxima de 9 a 10 pessoas 
por veículo, garantindo um 
acompanhante em espanhol em 
pelo menos meio dia do safari, que 
se reveza entre os diferentes 4x4 se 
houver mais de 10 participantes.
No Kruger, o lodge localiza-se fora 
dos limites do parque sem prejuízo 
para o desenvolvimento do safari.
. 

Saídas
Domingos (7 fev-24 out).
Notas de saída: 
Turkish Airlines: Lisboa/Porto.

Hotéis
Joannesburgo. 1 noite The Maslow/4★

Área de Kruger. 2 noites Stille Woning/4★

Cidade do Cabo. 3 noites Holiday Inn Cape Town/4★

Mauricia. 4 noites Ambre Resort & Spa/4★ 
(Hab. Superior Garden)

Hotéis previstos ou de categoria similar.

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

Dia 1 Portugal/Nova Iorque
Saída em voo com destino a Nova 
Iorque. Transfere e alojamento.

Dia 2 Nova Iorque
Alojamento. Passeio panorâmico 
por Manhattan, para apreciar as 
vistas da Broadway, Times Square, 
Empire State Building (exterior), 
o bairro popular do Village, até 
chegar ao Battery Park, de onde 
se avista a famosa Estátua da 
Liberdade. Continuamos pela 
parte alta da ilha para contemplar 
o Rockefeller Center, a Catedral 
de São Patrício e o Central Park, o 
pulmão verde da cidade. Tarde livre.

Dia 3 Nova Iorque/Newport/ 
Salem/Boston (425 km)
Alojamento. Partida para o norte 
da Nova Inglaterra. Por volta do 

meio-dia, chegaremos a Newport, 
uma conhecida estância de verão 
durante a década de ouro dos anos 
1920. Poderemos observar de 
forma panorâmica, as "casas de 
verão" dos Vanderbilts e Astors, 
famílias ricas da época, ao longo da 
Ocean Drive. Continuaremos para 
Salem, famosa pelos julgamentos 
que foram realizados em 1692. 
Continuação para a área de Boston. 
Jantar.

Dia 4 Boston/Stockbridge/Albany 
(282 km)
Meia pensão. Esta manhã, faremos 
um passeio turístico pela cidade 
histórica de Boston, incluindo 
Faneuil Hall, Boston University e 
Harvard University. À tarde, iremos 
para a região rural nas montanhas 
do oeste de Massachusetts, 

parando na pitoresca Stockbridge, 
um exemplo perfeito de uma 
típica cidade da Nova Inglaterra. 
Continuação para Albany. Jantar.

Dia 5 Albany/Niagara (486 km)
Meia pensão. Seguiremos para o 
oeste através do estado de Nova 
York em direção a Niágara. Almoço 
piquenique. Desfrutaremos do 
cruzeiro Maid of the Mist, uma 
emocionante jornada ao pé das 
cataratas, uma das Sete Maravilhas 
Naturais do Mundo. Quando o 
tempo não permitir, o cruzeiro será 
substituído pela vista dos Túneis 
Cénicos. Resto do dia livre.

Dia 6 Niágara/Washington D.C. 
(651 km)
Pequeno-almoço. Saída pela rota 
da Pensilvânia para Washington 

D.C. Se o tempo permitir, faremos 
uma breve paragem num mercado 
Amish, onde o modo de vida da 
cultura rural europeia do final do 
século XVII é preservado. Chegada à 
região de Washington, D.C. durante 
a tarde.

Dia 7 Washington D.C
Pequeno-almoço. Visita 
panorâmica dedicada aos 
monumentos desta grande cidade: 
a Casa Branca, o Monumento 
a Washington, o Cemitério de 
Arlington e o Capitólio. Tarde 
livre para explorar os museus do 
Smithsonian Institution. Jantar no 
hotel.

Dia 8 Washington DC/Filadélfia/ 
Nova Iorque (379 km)
Pequeno-almoço. Partida para 

a Filadélfia, o berço da liberdade 
americana. Visitaremos lugares 
famosos como o Liberty Bell e 
o Independence Hall, onde a 
Declaração da Independência 
foi assinada e a Constituição 
dos Estados Unidos foi escrita. 
Continuação da viagem para Nova 
Iorque.

Dia 9 Nova Iorque/Portugal
Tempo livre até a hora da saída para 
o voo de regresso a Portugal. Noite 
a bordo.

Dia 10 Portugal
Chegada.

Reflexos do Este 
ESTADOS UNIDOS NOVA IORQUE · NEWPORT · BOSTON · ALBANY · NIÁGARA · WASHINGTON D.C · FILADÉLFIA  
CIRCUITO REGULAR COM GUIA EM ESPANHOL  · NOVIDADE

DESDE

€1.535
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

10 DIAS

Nossos serviços
Voo em linha regular, classe 
turística (reservas em classes 
especiais). Alojamento e 5 
pequenos-almoços. 1 almoço e 3 
jantares (bebidas não incluídas). 
Transferes, visitas e entradas de 
acordo com o itinerário em circuito 
regular. Transporte em autocarro 
com ar condicionado, ou minibus 
dependendo do número de 
passageiros. Guia ou motorista / 
guia em espanhol do 3º ao 8º dia. 
Seguro de viagem.

Importante saber
Preço com base na United Airlines, 
Lufthansa, Air Canada, Swiss e 
Bruxelas, classe K, para viagens de 
5 de junho e 11 de setembro, em 
quarto triplo. 
Taxas aéreas incluídas: UA/LH/AC/ 
LX/SN: € 325.
As taxas hoteleiras (taxas 
obrigatórias de pagamento direto 
no destino) são as seguintes: H. 
Skyline: 23 USD quarto / noite.
Não inclui transporte no dia de 
regresso a Nova York entre o hotel 
de chegada e o hotel Skyline. Hotéis 
em Boston, Niágara e Washington 
D.C. eles estão localizados na 
periferia da cidade. Possibilidade de 
fazer este mesmo passeio em carro 
alugado, sem guia ou com visitas 
incluídas: consultar.
 

Saídas
Junho: 5, 19.
Julho: 3, 10, 1, 24, 31.
Agosto: 7, 14, 28.
Setembro: 11.
Notas de saída: 
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Lisboa/
Porto.
Supl. outras cidades de partida: 
consultar

Hotéis
Nueva Iorque. 3 noites Skyline/Turista
Boston. 1 noite Four Points by Sheraton Wakefield/
Albany. 1 noite Holiday Inn Express Albany Downtown/Turista
Niágara. 1 noite Best Western Plus Cairn Croft/

Turista  

Washington D.C. 
2 noites

Comfort Inn Gaithersburg/Turista

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo de 3 pessoas, em quarto triplo.
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Disponível em www.catai.pt

Dia 1 Portugal/Toronto
Saída em voo com destino a 
Toronto, pela rota escolhida. 
Transfere e alojamento.

Dia 2 Toronto/Niagara/Toronto 
(257 km)
Pequeno-almoço. Visita 
panorâmica pela cidade, 
incluindo locais de interesse 
como a Prefeitura, os edifícios do 
Parlamento, a Universidade de 
Toronto, o distrito de Yorkville, 
Chinatown. Continuação para 
as mundialmente famosas 
Cataratas do Niágara. Após a 
chegada, embarcaremos no navio 
Hornblower para um cruzeiro 
que nos levará para mais perto 
da base da catarata. Em seguida, 
visitaremos o Queen Victoria Park, 

Table Rock, o relógio de flores, a 
escola de horticultura e faremos 
uma breve paragem em Niagara-
on-the-Lake, uma cidade charmosa 
e a primeira capital desta área 
canadense. Regresso para Toronto.

Dia 3 Toronto/Thousand Islands/ 
Ottawa (453 km)
Pequeno-almoço. Hoje seguimos 
para o leste em direção a Ottawa. 
O itinerário passa em Rockport, 
onde cruzaremos as famosas 1000 
ilhas (incluído). Iremos percorrer 
paisagens campestres, seguindo os 
rios e lagos do Canal Rideau. Depois 
de chegar em Ottawa, visitaremos 
os principais pontos turísticos da 
capital do país. Definida pelo Canal 
Rideau (designado pela UNESCO 
como Património Mundial) e pelos 

prédios do governo na Colina 
do Parlamento, a cidade oferece 
diversos pontos imperdíveis, como 
os Jardins Públicos, o Mercado 
Byward e a Prefeitura.

Dia 4 Ottawa/Quebec (454 km)
Pequeno-almoço. Visita 
panorâmica da cidade, onde 
veremos: o centro financeiro, a 
residência do Primeiro Ministro e 
do Governador Geral, a área das 
residências dos embaixadores 
estrangeiros. Durante os meses 
de julho e agosto, teremos a 
oportunidade de assistir à troca 
da guarda no Parlamento. À tarde, 
continuaremos a nossa viagem em 
direção à cidade de Quebec.

Dia 5 Quebec
Pequeno-almoço. Começaremos 
o dia com visita da cidade, 
considerada uma das cidades 
históricas mais importantes da 
América do Norte. Visitaremos 
as Fortificações, o Battle Park, a 
Praça Real, o Terraço Dufferin e 
sentiremos os ecos da Europa ao 
caminharmos pelas estreitas e 
aconchegantes ruas, entre músicos 
e artistas de rua.

Dia 6, Quebec/Montreal  
(255 km)
Pequeno-almoço. Manhã livre 
para conhecer a cidade. À tarde 
continuaremos a viagem para 
Montreal.

Dia 7 Montreal
Pequeno-almoço. Visita 
panorâmica por esta cosmopolita 
cidade francesa: a área comercial 
e financeira, o centro histórico, a 
famosa basílica de Notre-Dame 
(visita ao interior incluída) e o 
Monte Real. Tarde livre.

Dia 8 Montreal / Portugal
Pequeno-almoço. Tempo livre 
até a hora da saída para o voo de 
regresso a Portugal. Noite a bordo.

Dia 9 Portugal
Chegada.

Essencial Este Canadiense  
CANADÁ TORONTO · OTTAWA · QUEBEC · MONTREAL  
CIRCUITO REGULAR COM GUIA BILÍNGUE PORTUGUÊS / ESPANHOL  I

Nossos serviços
Voo em linha regular, classe 
turística (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno 
almoço. Transferes, visitas e 
entradas de acordo com o itinerário 
em circuito regular. Transporte em 
autocarro com ar condicionado ou 
minibus, dependendo do número 
de passageiros. Guia ou motorista / 
guia bilíngue Português/Espanhol. 
Seguro de viagem.

Importante saber
Preço com base na United Airlines, 
Lufthansa, Air Canada, Swiss e 
Bruxelas, classe K, para viagens de 
4 de agosto a 11 de setembro, por 
pessoa em quarto triplo. 
Taxas aéreas incluídas. 
UA/LH/AC/LX/SN: € 345.

Saídas
Maio: 29.
Junho: 12, 19, 26.
Julho: 3, 10, 17.
Agosto: 7, 21, 28.
Setembro: 4, 11.
Notas de saída:
Air Canada/United Airlines/
Lufthansa/Swiss/Brussels: Lisboa 
/Porto. 
Supl. outras cidades de partida: 
consultar

Hotéis
Toronto. 2 noites Westin Harbour Castle Hotel/1ª 
Ottawa. 1 noite Best Western Plus Ottawa Downtown/ Turista 
Quebec. 2 noites Hotel PUR/ Turista 
Montreal. 2 noites Quality Hotel Centre-Ville o Fairfield Montreal 

Downtown/Turista 

Hotéis previstos ou de categoria similar.

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

Dia 1 Portugal/Calgary
Partida em voo com destino a 
Calgary. Chegada e alojamento.

Dia 2 Calgary/Banff (125 km)
Pequeno-almoço. Hoje 
realizaremos uma breve visita 
panorâmica de Calgary, antes de 
partir para Banff, atravessando 
a zona de gado dos Kananaskis, 
aos pés das Rochosas, antes de 
entrarmos nas montanhas e 
chegarmos ao Parque Nacional de 
Banff. Resto de dia livre.

Dia 3 Banff/Jasper (275 km)
Pequeno-almoço. Pela manhã 
realizamos a visita de Banff e 
os seus arredores visitando as 
cataratas Bow, Tunnel Mountain e 

os Hoodoos. Seguimos para Lake 
Louise onde iremos parar para 
contemplar o espetacular lago. 
Depois continuamos passando 
pelos lagos Bow e Peyto, para 
chegarmos aos Campos de Gelo 
Colúmbia onde entraremos no 
Glaciar Athabasca a bordo do Ice 
Explorer. Chegaremos a Jasper à 
última hora da tarde.

Dia 4 Jasper/Kamloops (468 km)
Pequeno-almoço. Saída em 
direção ao Parque Nacional de 
Mount Robson onde poderemos 
ver o pico mais alto das Rochosas 
canadianas, com os seus 4.000 
metros de altura. Em seguida, 
dirigimo-nos até ao interior da 

Colúmbia Britânica, atravessando 
Blue River e Clearwater, para chegar 
a Kamloops à última hora da tarde.

Dia 5 Kamloops/Victória (420 km)
Pequeno-almoço. Hoje dirigimo-
nos a Horseshoe Bay para embarcar 
num ferry que nos levará à ilha de 
Vancouver, atravessando o estreito 
de Georgia; uma paisagem de 
ilhas que nos irá maravilhar pela 
sua beleza.  Desembarcamos em 
Nanaimo para nos dirigirmos, 
contornando a costa, para Victoria, 
a capital da Colúmbia Britânica, que 
mistura o encanto colonial inglês 
com a inovação e a paixão pela 
moda, gastronomia e arte.

Dia 6 Victoria
Pequeno-almoço. Hoje 
realizaremos a visita dos 
famosos Jardins Butchart, onde 
desfrutaremos das suas diferentes 
zonas de paisagens, algumas delas 
espetaculares, pela sua beleza e cor. 
Resto de dia livre.

Dia 7 Victoria/Vancouver (75 km)
Pequeno-almoço. Pela manhã 
realizamos a vista panorâmica da 
cidade e os seus principais lugares 
de interesse como o Harbour 
Front, a Universidade de Victoria 
ou as áreas residenciais frente ao 
passeio marítimo, entre outros. 
Depois dirigimo-nos até aos 
Jardins Butchart, que visitamos, 

desfrutando da beleza das suas 
diferentes zonas. Ao finalizar a visita 
continuamos até Swartz Bay, onde 
embarcamos no ferry de regresso a 
terra firme.

Dia 8 Vancouver/Portugal
Pequeno-almoço. Hoje dispomos 
de tempo livre até ao momento 
de partir no voo de regresso a 
Portugal. Noite a bordo.

Dia 9 Portugal
Chegada.

Oeste Canadiense Express 
CANADÁ CALGARY · BANFF · JASPER · KAMLOOPS · WHISTLER· VANCOUVER 
CIRCUITO REGULAR COM GUIA BILÍNGUE PORTUGUÊS/ESPANHOL · INCLUI WHISTLER 

DESDE

€2.265
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

9 DIAS

Nossos serviços
Voo em linha regular, classe 
turística (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno 
almoço. Transferes, visitas e 
entradas de acordo com itinerário 
em circuito regular. Transporte em 
autocarro com ar condicionado ou 
minibus, dependendo do número 
de passageiros. Guia ou motorista 
/ guia bilíngue em Português / 
Espanhol. Seguro de viagem

Importante saber 
Preço com base na United Airlines, 
Lufthansa, Air Canada, Swiss e 
Bruxelas, classe K, para viagens de 
4 a 18 de setembro, por pessoa em 
quarto triplo. 
Taxas aéreas incluídas. 
UA/LH/AC/LX/SN: € 305.

Saídas
Junho: 5, 19, 26.
Julho: 3, 10, 17, 24.
Agosto: 14, 28.
Setembro: 4, 11, 18.
Notas de saída:
Air Canada/United Airlines/
Lufthansa/Swiss/Brussels: Lisboa/
Porto. 
Supl. outras cidades de partida: 
consultar

Hotéis
Calgary. 1 noite Sandman Hotel City Center/Turista
Banff. 2 noites Banff Ptarmigan Inn/Turista
Jasper. 1 noite Jasper Inn/Turista
Kamloops. 1 noite Four Points by Sheraton - Thompson Hotel/

Turista
Whistler. 1 noite Listel Hotel Whistler/Turista
Vancouver. 1 noite Holiday Inn Vancouver Centre/Turista

Hotéis previstos ou de categoria similar.

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

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C

AT
AI

  •
  V

EN
DA

 A
NT

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

5%
DESCONTO 

https://www.catai.es/viajes/oeste-canadiense-express.html/13940/travelpricer


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

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

Dia 2 Em voo 

Dia 3 Melbourne 
Chegada à “Cidade Jardim”. Capital 
da cultura e da moda da Austrália, 
tem todos os ingredientes para ser 
uma das cidades mais atraentes 
e interessantes do mundo, 
com um grande calendário de 
eventos desportivos e artísticos. 
Alojamento.

Dia 4 Melbourne
Alojamento. Visita da cidade: os 
Jardins Flagstaff, a Universidade, 
o Parlamento, a Antiga Casa da 
Alfândega, a Estação de Flinders 
Street, a Catedral de St. Paul e St. 
Patrick, os Jardins Fitzroy  e a Torre 
Eureka. 

Dia 5 Melbourne
Alojamento. Dia livre para 
desfrutar da cidade ou visitar, 
opcionalmente, a Grande Estrada 
do Oceano e os 12 Apóstolos. 

Dia 6 Melbourne/Cairns
Alojamento. Partida em voo para 
Cairns, uma atrativa cidade tropical 
com amplas avenidas ladeadas de 
árvores e porta de entrada à Grande 
Barreira de Coral.

Dia 7 Cairns (Grande Barreira de 
Coral)
Pequeno-almoço. Cruzeiro em 
catamarã para a Grande Barreira de 
Coral a maior do mundo com 2.300 
km. Poderemos nadar, mergulhar e 
observar desde um mini submarino 
o fascinante complexo de corais 
exóticos de formas e cores que 
alberga debaixo das suas águas. 
Almoço. 

Dia 8 Cairns 
Pequeno-almoço. Dia livre. 
Sugerimos passear pela cidade, 
ir às praias de Palm Cove ou fazer 
alguma visita opcional.

Dia 9 Cairns/ Ayers Rock 
Pequeno-almoço. Partida em voo 
para Ayers Rock, “Uluru”, o maior 
monólito do mundo e o lugar 
mais venerado pelos aborígenes. 

Visita dos Montes Olgas, “Kata 
Tjuta”, onde poderemos percorrer 
a garganta Walpa a pé. Com um 
copo de champanhe iremos admirar 
o maravilhoso entardecer sobre o 
Uluru.

Dia 10 Ayers Rock/Kings Canyon
Alojamento. Hoje desfrutaremos 
de um espetacular amanhecer no 
deserto frente ao Uluru,  passamos 
pela base do monólito e no 
Mutitjulu veremos algumas das 
grutas com pinturas aborígenes. 
Visita ao Centro Cultural Aborígene 
e seguimos por estrada para Kings 
Canyon, onde apreciamos o deserto 
australiano, com os seus tons de 
vermelho da terra ao azul do céu, o 
menos contaminado do mundo.

Dia 11 Kings Canyon/Alice 
Springs
Pequeno-almoço. Pela manhã 
iremos subir ao magnífico 
Kings Canyon de 270 metros de 
profundidade, no P. N. de Watarrka, 
passaremos pelo ”Jardim do Éden”, 
uma piscina de água permanente e 
abundante vegetação e “a Cidade 

Perdida”, uma área de rochas 
vermelhas que se assemelham 
a casas e ruas nas ruínas. Como 
alternativa poderá fazer um 
percurso pelo fundo do canyon. 
Seguimos em autocarro para Alice 
Springs. 

Dia 12 Alice Springs/Sydney 
Alojamento. Partida em voo para 
Sydney, a maior metrópole do país. 
Uma cidade que vive junto ao mar 
e com o mar. O seu litoral foi de tal 
maneira aproveitado, que as zonas 
mais bonitas da cidade estão ali, 
na sua bela Baía onde se destaca 
a Ponte e o Teatro da Ópera. Outro 
lugar emblemático é o Darling 
Harbour. 

Dia 13 Sydney 
Alojamento. Visitaremos o bairro 
com mais história de Sydney e o 
lugar de nascimento da Austrália 
em 1.788, “The Rocks”, onde 
os seus antigos armazéns se 
converteram em lojas, restaurantes 
e pubs, o pitoresco bairro de Kings 
Cross e a famosa praia de Bondi. 
Um cruzeiro pela bela Baía de 

Sydney irá oferecer uma perspetiva 
única do espetacular Teatro da 
Ópera, a Ponte da Baía e o Forte 
Denison. Almoço. 

Dia 14 Sydney 
Alojamento. Dia livre para se 
perder pelas ruas da cidade e as 
suas lojas, desfrutar da Chinatown, 
Hyde Park, ir em ferry até Mainly, 
sobrevoar a baía  ou fazer alguma 
visita opcional.

Dia 15 Sydney/Portugal 
Partida em voo de regresso a 
Portugal. Noite a bordo. 

Dia 16 Portugal 
Chegada.

Imagens da Austrália  
AUSTRALIA MELBOURNE · CAIRNS · AYERS ROCK · KINGS CANYON · ALICE SPRINGS · SIDNEY  
SAÍDAS INDIVIDUAISI

Nossos serviços
Voo em linha regular, classe 
turística (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço em Kings Canyon e 
apenas alojamento nas demais 
cidades. 2 almoços. Transferes em 
particular e em inglês, exceto em 
Ayers Rock, que são transferes do 
próprio hotel. Visitas em serviço 
regular com motorista-guia em 
inglês. Em Melbourne e Sydney, 
acompanhamento por guia em 
Espanhol. Transferes em Sydney 
e Cairns, regular e inglês. Visto 
para a Austrália para clientes com 
nacionalidade Portuguesa. Seguro 
de viagem.

Importante saber
Preço com base na Emirates, classe 
Q, para viagens de 1 a 20 de junho. 
Taxas aéreas incluídas. EK: € 299.  

Saídas
Diárias (1 jun-31 dez).
Notas de saída:
Emirates: Lisboa/Porto.

Hotéis
Melbourne. 3 noites Clarion Suites Gateway/4★

Cairns. 3 noites Novotel Cairns Oasis Resort /4★ 
Ayers Rock. 1 noite Voyages The Lost Camel /3★ Sup.
Kings Canyon. 1 noite Kings Canyon Resort/3★ 
Alice Springs. 1 noite Crown Plaza Alice Springs/4★

Sidney. 3 noites Park Royal Darling Harbour/4★

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Consultar suplementos de Natal e desconto de Noivos. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 
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DESDE

€4.465
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

16 DIAS

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

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

7%
DESCONTO 

https://www.catai.pt/viajes/imagens-da-australia.html/14286/travelpricer


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

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

Dia 2 Em voo 

Dia 3 Christchurch
Chegada, assistência e recolha do 
veículo de aluguer. Alojamento. 

Dia 4 Christchurch/Dunedin  
(362 km) 
Alojamento. Sugerimos: 
Espetacular vista de Caroline Bay, 
as curiosas rochas esféricas na Praia 
de Moeraki, e a Península de Otago 
onde nidificam os albatrozes. 

Dia 5 Dunedin/Queenstown   
(285 km)
Alojamento. Sugerimos: a região 
de Otago, com os seus campos de 
frutas e vinhedos, e a espetacular 

chegada a Queenstown pela 
Garganta do rio Kawarau. 

Dia 6 Queenstown
Alojamento. Teremos ao nosso 
alcance, uma variedade de 
atividades; bungee jumping, 
passeios pelo lago Wakatipu, lancha 
rápida pelo rio Shotover e voos 
panorâmicos sobre as Montanhas 
Remarkables. Podemos também 
visitar os fiordes de Milford Sound 
ou Doubtful Sound, no Parque 
Nacional dos Fiordes.

Día 7 Queenstown/Franz Josef 
(365 km)
Alojamento. Sugerimos: o Lago 
Wanaka, o porto de montanha 
Haast, acesso à costa Oeste, com 
uma paisagem inigualável e as suas 
maravilhas naturais. 

Dia 8 Franz Josef/Hokitika   
(135 km)
Alojamento. Sugerimos: Voo 
panorâmico com aterragem sobre 
os glaciares  Fox e Franz Josef, e 
caminhadas sobre o gelo.

Dia 9 Hokitika/ Nelson  
(340 km)
Alojamento. Sugerimos: Parque N. 
de Paparoa, rochas Pancake, o Cabo 
Foulwind, e o Parque Nacional dos 
Lagos de Nelson. 

Dia 10 Nelson 
Alojamento. Sugerimos: caminhar 
pelas praias de Totaranui, 
Medlands, Bark Bay, Torrent Bay, e 
Anchorage no Parque Nacional de 
Abel Tasman, ou percorrer as suas 
costas em caiaque.

Dia 11 Nelson/Picton/ Wellington 
(130 km)

Alojamento. Entrega do veículo 
em Picton e passagem do estreito 
de Cook em ferry interinslander. 
Chegada a Wellington e recolha de 
outro veículo. 

Dia 12 Wellington/Napier   
(320 km)
Alojamento. Sugerimos: Museu 
Te Papa, Museu Nacional sobre a 
História da Nova Zelândia, Hawke's 
Bay e os seus vinhedos, o Cabo 
Kidnappers, e a Arquitetura Art 
Deco de Napier. 

Dia 13 Napier/Rotorua  (230 km)
Alojamento. Sugerimos: O Parque 
Nacional de Tongariro, o Lago 
Taupo, o maior lago do país, e as 
Cascatas de Huka.

Dia 14 Rotorua
Alojamento. Sede da cultura maori. 
Sugerimos: Reservas Termais de Te 

Puia, Waimangu, Wai-o-tapu, e o 
Monte Tarawera.

Dia 15 Rotorua/Coromandel  
(250 km)
Alojamento. Sugerimos: Tauranga 
na Bay of Plenty, terra do kiwi, Mt. 
Maunganui e o belo porto de Tairua 
na costa do Pacífico. 

Dia 16 Coromandel/Auckland 
(165 km)
Alojamento.  Sugerimos: Estrada 
da Costa, Cascata Waiau, e os 
bosques de kauris. 

Dia 17 Auckland /Portugal
Devolução do veículo de aluguer, 
e partida em voo de regresso a 
Portugal. Noite a bordo.

Dia 18 Lisboa
Chegada.

Nova Zelândia Completa
NOVA ZELÂNDIA  CHRISTCHURCH · DUNEDIN · QUEENSTOWN · FRANZ JOSEF · HOKITIKA · NELSON · WELLINGTON · 
NAPIER · ROTORUA · COROMANDEL · AUCKLAND 
AVIÃO + HOTEL + VIATURA DE ALUGUER 

Nossos serviços
Voo em linha regular, classe 
turística (reservas em classes 
especiais). Alojamento na categoria 
escolhida. Viatura de aluguer 
CVAR, Subaru ou similar. Ferry 
Interislander. Seguro básico. 
Porta-documentos com roteiro e 
guia de atrações turísticas. Seguro 
de viagem.

Saídas
Diárias (1 jun-31 dez).
Notas de saída:
Emirates: Lisboa/Porto. 

Hotéis
Cat. Standard Cat. Superior

Christchurch. 1 noite Quality Hotel Elms / 3★ Rydges Latimer/4★

Dunedin. 1 noite Kingsgate Hotel Dunedin /3★ Scenic Hotel Southern Cross/4★

Queenstown. 2 noites Copthorne Hotel & Resort Lakefront/3★ Novotel Queenstown Lakeside/4★

Franz Josef. 1 noite Punga Grove/3★ Scenic Franz Josef Resort/4★ (incluye 
desayuno)

Hokitika. 1 noite Beachfront Hotel/3★Sup. Beachfront Hotel/3★Sup.
Nelson. 2 noites Grand Mercure Monaco/3★ Sup. Grand Mercure Monaco/3★ Sup.
Wellington. 1 noite Ibis Hotel Wellington/3★ Novotel Hotel Wellington/4★

Napier. 1 noite Scenic Hotel Te Pania/3★ The Crown Hotel/4★

Rotorua. 2 noites Ibis Hotel Rotorua/3★  Novotel Rotorua Lakeside/4★

Coromandel. 1 noite Pauanui Pines Motor Lodge/3★ Grand Mercure Puka Park Resort/4★ 
(incluye desayuno)

Auckland. 1 noite Adina Apartment Hotel -Britomart/3★ The Heritage Auckland/4★

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Consultar suplementos de Natal e Fim de Ano.Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 
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Importante saber
Preço com base na Emiratess, classe 
Q, para viagens de 1 de maio a 1 de 
julho na categoria standard. 
Taxas aéreas incluídas. EK: € 235.
Encargos adicionais a pagar no 
destino:
Caução de NZD 3.500 a pagar na 
recolha do veículo.
Levantamento do veículo em 
aeroportos e / ou portos, 58 NZD 
(aprox).
Caução de segurança, 150 NZD.
Combustível.
Caução de 150 NZD, que será 

devolvido se o veículo for devolvido 
com o tanque cheio.
Seguro opcional (Budget Protection 
Plan)
Suplemento: € 355. P / carro. Reduz a 
caução para 360 NZD.
Pagamento de NZD 150 para 
combustível e limpeza do veículo no 
momento da recolha.
Elimina-se a taxa de aeroportos e 
portos

DESDE

€3.340
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

18 DIAS

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

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C
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AI

  •
  V

EN
DA

 A
NT

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

7%
DESCONTO 

https://www.catai.pt/viajes/nova-zelandia-completa.html/13314/travelpricer


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

Dia 1 Portugal/Los Angeles
Saída em voo com destino a Los 
Angeles, pela rota escolhida. 
Chegada e transfere  para o hotel. 
Alojamento.

Dia 2 Los Angeles
Alojamento. Dia livre. para visitar 
a cidade.

Dia 3 Los Angeles/Las Vegas  
(439 kms)
Alojamento. Recolha da viatura de 
aluguer. Partida para Las Vegas.

Dia 4 Las Vegas
Alojamento. Dia livre para 
conhecer a cidade.

Dia 5 Las Vegas/Death Valley NP/
Bakersfield (550 kms)
Alojamento. Partida para o Vale da 
Morte. Vamos descobrir Badwater 
Point, o lugar mais baixo do vale, 
Furnace Creek e as dunas de 
Stovepipe.

Dia 6 Bakersfield/Yosemite NP/
Modesto (478 kms)
Alojamento. Saída para o Parque 
Nacional de Yosemite. Um parque 
que nos surpreenderá com seus 
bosques e paisagens alpinas com 
magníficas cachoeiras. Vamos 
descobrir Half Dome, Vale de 
Yosemite, Bridalveil Falls e Yosemite 
Falls. Continuação para Modesto.

Dia 7 Modesto/Monterey/San 
Francisco
Alojamento. Saída para Monterey 
com praias esplêndidas, ciprestes 
e falésias. Visite a cidade de 
Monterey, especialmente o 
porto de pesca e o Cannery Row. 
Viagensemos pela famosa 17-Mile 
Drive, uma estrada panorâmica que 
atravessa a prestigiosa comunidade 
de Pebble Beach em Carmel.

Dia 8 São Francisco
Alojamento. Dia livre para 
conhecer a cidade.

Dia 9 San Francisco/Papeete
Alojamento. Devolução da viatura 
de aluguer no aeroporto de São 

Francisco e voo para Papeete, 
capital do Taiti, “a ilha da luz”. 
Chegada e alojamento.

Dia 10 Papeete/Bora Bora ou 
Moorea
Saída em voo com destino a Bora 
Bora, "a Pérola da Polinésia", 
localizada numa das mais belas 
lagoas do mundo ou embarque para 
Moorea, de beleza inesquecível, 
uma ilha majestosa sobre o oceano, 
localizada a apenas 35 minutos de 
barco de Papeete.

Dias 11 a 13 Bora Bora ou Moorea
Pequeno-almoço. Dias livres 
durante os quais poderá realizar 
excursões opcionais ou desfrutar 
das águas cristalinas da lagoa.

Dia 14 Bora Bora ou Moorea/
Papeete/Portugal
Pequeno-almoço. Saída em voo 
com destino a Papeete ou de barco, 
saindo de Moorea. Voo de regresso 
a Portugal, via São Francisco e 
uma cidade europeia ou norte-
americana. Noite a bordo.

Dia 15 Em voo

Dia 16 Portugal
Chegada.

Panorama do Oeste e Bora Bora ou Moorea  
ESTADOS UNIDOS · POLINESIA LOS ÁNGELES · LAS VEGAS · BAKERSFIELD · MODESTO · SÃO  FRANCISCO · PAPEETE · BORA BORA · MOOREA 
AVION + HOTEL + COCHE DE ALQUILER  

Nossos serviços
Voo em linha regular, classe 
turística (reservas em classes 
especiais). Seguro de viagem.

Estados Unidos: Alojamento 
Transfere de chegada a Los 
Angeles. Aluguer de viatura de 
classe intermédia (dimensão 
semelhante a Mazda 3, de 4 portas 
ou semelhante), quilometragem 
ilimitada, seguro contra terceiros, 
seguro anti colisão e roubo, seguro 
suplementar de responsabilidade 
civil e taxas. Livro de viagem com 
roteiro, mapas e sugestões.
Polinésia: Pequeno-almoço 
em Bora Bora e/ou Moorea e só 
alojamento em Papeete. Transferes 
regulares em inglês. Assistência na 
chegada. Opção de voos internos de 
Bora Bora e ferry para Moorea. 

Saídas
Quarta e Sexta-feira (1 mai-31 dez). 
Consulte outras companhias aéreas 
e datas de partida. Possibilidade 
de mudança da ordem do itinerário 
nos Estados Unidos.
Notas de saída:
United Airlines: Lisboa/Porto.

Importante saber
Preço com base na United Airlines, 
classe L, para viagens de 9 a 31 de 
março, para a opção Moorea. 
Taxas aéreas incluídas. UA: € 500.
Os Estados Unidos não incluem: 
despesas de utilização do veículo 
alugado: gasolina, portagens, 
estacionamento, entradas nos 
parques nacionais ou outras atrações 
durante o passeio. Suplemento 
pela devolução do carro em local 
diferente da entrega a ser confirmado. 
É essencial ter Carta de Condução 
Internacional para conduzir e um 
cartão de crédito (não de débito) para 
alugar a viatura nos Estados Unidos.
Taxas de alojamento na Polinésia 
(pagamento obrigatório no destino). 
H. Tahiti Pearl Beach: € 8 aprox. por 
pessoa e noite. O resto dos hotéis 200 
CFP (€ 2 aprox.) por pessoa e noite, 
a pagar pelo hóspede diretamente 
no hotel.

Hotéis
Los Angeles. 2 noites H. Dunes Inn Sunset /Turista Sup. - Hollywood/1ª
Las Vegas. 2 noites Gold Coast/Turista Sup.- Mardi Gras Hotel & Casino (a partir del 1 de abril)/Turista 

Sup. Platinum Hotel & Spa/1ª –Gold Coast Hotel  (a partir del 1 de abril)/Turista 
Sup.

Bakersfield. 1 noite Quality Inn & Suites Bakersfield/Turista Sup. Hampton Inn & Suites North /1ª 
Modesto.1 noite Clarion Inn Conference Center/Turista Sup. – Westerm Palm Court Inn (a partir del 

1 abril) / Turista Sup. DoubleTree by Hilton Hotel Modesto /1ª

São Francisco. 2 noites BW Americania/Turista Sup.-  Cova Hotel (a partir del 1 abril) /Turista 
Carriage Inn/1ª -  Carlton Hotel (a partir del 1 abril)/1ª

Papeete. 1 noite Tahiti Pearl Beach (Dlx Ocean View) /4*
Bora Bora. 4 noites Le Bora Bora by Pearl Resort/4 Sup*
Moorea. 4 noites Le Sofitel Kia Ora Moorea Beach Resort/5*

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Consultar suplementos de Natal e Fim de Ano. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. .
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DESDE

€3.365
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

16 DIAS

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

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C

AT
AI

  •
  V

EN
DA

 A
NT

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

7%
DESCONTO 

https://www.catai.pt/viajes/panorama-do-oeste-y-bora-bora.html


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

Dia 1 Portugal/Havana
Saída em voo com destino a 
Havana. Alojamento.

Dia 2 Havana
Meia pensão. Passeio a pé pelo 
centro histórico de Havana Velha 
através das suas quatro praças 
principais: Catedral, Armas, 
Vieja e San Francisco de Asís. 
Almoço. Continuação da visita à 
Havana moderna com a Plaza de 
la Revolución, a Universidade de 
Havana e os bairros de Vedado e 
Miramar.

Dia 3 Havana (Viñales)
Meia pensão. Saída para Pinar 
del Río, berço do cultivo do fumo. 
Percorremos o Vale de Viñales, 
declarado Paisagem Cultural 
Protegida pela UNESCO. Visita à 
Casa del Veguero, o Mirador de 
Los Jazmines, a Cueva del Índio, 
com passeio de barco através do rio 
interior e o mural da Pré-história. 

Almoço. Regresso a Havana.

Dia 4 Havana/Santiago de Cuba
Pensão completa. Ao amanhecer, 
saída em voo com destino a 
Santiago de Cuba. Visita ao 
Santuário da Virgen del Cobre. 
Almoço. Jantar no hotel.

Dia 5 Santiago de Cuba
Pensão completa. Visita ao 
quartel Moncada, centro histórico, 
Plaza de la Catedral e Parque 
Céspedes. Iremos à Casa de Don 
Diego Velásquez e à Bahía de 
Santiago para visitar o Castillo del 
Morro. Almoço no restaurante 
Cayo Granma. Em seguida, visite o 
Cemitério de Santa Ifigênia. Jantar 
no hotel.

Dia 6 Santiago de Cuba/Birán/
Holguín/Gibara
Pensão completa. Saída em 
direção a Holguín. No caminho 
visitaremos o complexo histórico 

de Birán, cidade natal de Fidel 
Castro. Tour pela cidade de Holguín. 
Almoço. Visita a Loma de la Cruz, 
um dos símbolos mais importantes 
da cidade. Continuação para Gibara. 
Jantar no hotel.

Dia 7 Gibara/Santa Lucía
Pequeno-almoço. Visita à cidade 
de Gibara, hoje conhecida como 
"La Villa Blanca", o recanto onde 
o almirante Cristóvão Colombo 
avistou terras cubanas. Continuação 
para o balneário de Santa Lucía, 
com uma bela praia de cerca de 
20 km de extensão e um dos 
maiores recifes de coral do Caribe. 
Alojamento com tudo incluído.

Dia 8 Santa Lúcia/Camagüey/
Sancti Spíritus/Trinidad
Pensão completa. Saída para 
Camagüey, um dos centros 
históricos da ilha, declarado 
Património da Humanidade pela 
UNESCO. Passeio pelo centro 

histórico. Partida para Sancti 
Spíritus. Almoço no caminho. 
Chegada, breve tour pela cidade 
e visita a Manaca-Iznaga, no Valle 
de los Ingenios. Continuação para 
Trinidad. Jantar no hotel.

Dia 9 Trinidad/Cienfuegos/Santa 
Clara
Pensão completa. A Villa de 
la Santísima Trinidad, fundada 
em 1514, é um dos conjuntos 
arquitetônicos mais completos e 
mais bem preservados da América. 
Um passeio por suas ruas. Visita à 
Plaza Mayor, ao Museu Romântico e 
ao Bar Canchánchara. Partida para 
Cienfuegos, conhecida como Pérola 
do Sul. Almoço em restaurante. 
Caminhe até o Parque Martí. Visita 
ao Teatro Tomás Terry e ao Palácio 
de Valle. Partida para Santa Clara. 
Jantar no hotel.

Dia 10 Santa Clara/Havana
Meia pensão. Visita ao centro 

histórico e cultural de Santa Clara 
e ao complexo de esculturas 
Comandante Ernesto Che Guevara. 
Visita ao monumento do Trem 
Blindado. Almoço em restaurante. 
Continuação para Havana.

Dia 11 Havana.
Pequeno-almoço. Dia livre.

Dia 12 Havana/Portugal
Pequeno-almoço. Voo de regresso 
a Portugal. Noite a bordo.

Dia 13 Portugal
Chegada.

Maravilhas de Cuba 
CUBA HAVANA · SANTIAGO DE CUBA · GIBARA · SANTA LÚCIA · TRINIDAD · SANTA CLARA  
CIRCUITO REGULAR · NOVIDADE

Nossos serviços
Voo em linha regular, classe 
turística (reservas em classe 
especial). Alojamento e pequeno 
almoço. 8 almoços e 5 jantares 
(bebidas não incluídas). Transferes, 
visitas e transporte terrestre em 
serviço regular (compartilhado com 
mais clientes), com guias locais, 
exceto transferes em Havana em 
serviço privado. 

Saídas 
Domingos.(4 abr-17 out).
Notas de saída:
Iberia/Air Europa: Lisboa/Porto.  
Para a opção de extensões a 
Varadero ou Cayo Santa María, 
consulte. 

Importante saber
Preço desde com a Iberia classe 
O, para viagens de 2 de maio a 4 
de julho e de 29 de agosto a 17 de 
outubro, em hotéis da categoria B. 
Taxas aéreas incluídas. IB: € 440.
Os hotéis de categoria especial 
possuem as instalações básicas 
necessárias, são edifícios coloniais 
restaurados e convertidos em hotéis 
de grande valor arquitetônico.
Para alojamento no complexo 
Calesa-Ronda em Trinidad, o jantar 
será oferecido no Iberostar Heritage 
Grand Hotel Trinidad.
Os voos internos podem ser 
alterados ou cancelados sem aviso 
prévio. Se não houver alternativa, 
o trajeto será efetuado por via 
terrestre.
.

Hotéis
 Cat. C Cat. B Cat. A
Havana. 5 noites NH Capri/4★ Meliá Habana/5★ (4★) Iberostar Grand Hotel 

Packard/5★

Santiago. 2 noites Casa Granda/Cat. 
Especial

Imperial/Cat. Especial Imperial/Cat. Especial

Gibara. 1 noite Gibara/Cat. Especial Gibara/Cat. Especial Gibara/Cat. Especial
Santa Lucia. 1 noite Gran Club Santa Lucía/

Cat. Especial
Gran Club Santa Lucía/
Cat. Especial

Gran Club Santa Lucía/Cat. 
Especial

Trinidad. 1 noite La Calesa-La Ronda/Cat. 
Especial

La Calesa-La Ronda/Cat. 
Especial

Iberostar Heritage Grand Hotel 
Trinidad/5★

Santa Clara. 1 noite América/Cat. Especial América/Cat. Especial América/Cat. Especial

Hotéis previstos ou de categoria similar.
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A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo de 2 pessoas, em quarto duplo. 

DESDE

€2.430
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

13 DIAS

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

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C

AT
AI

  •
  V

EN
DA

 A
NT

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

7%
DESCONTO 

https://www.catai.pt/viajes/maravilas-cuba.html/15063/travelpricer


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

Dia 1 Portugal/San José
Partida em voo com destino a San 
José. Chegada e alojamento.

Dia 2 San José/P. N. de 
Tortuguero
Pensão completa. Saída para o 
Parque Nacional de Tortuguero, 
uma das áreas de maior diversidade 
biológica da Costa Rica e região 
mais importante da desova 
da tartaruga verde (de julho a 
outubro) de todas as Caraíbas 
Ocidentais. Pequeno-almoço típico 
em caminho. Seguimos para o 
cais, onde faremos uma travessia 
em lancha de umas 2 horas para 
chegar ao nosso albergue. Almoço. 
Pela tarde visita da localidade de 
Tortuguero. Jantar.

Dia 3 P. N. de Tortuguero
Pensão completa. Depois do 
pequeno-almoço, desfrutaremos 
de uma visita pelos trilhos do hotel. 
Almoço. Pela tarde, exploraremos 
em lancha o incrível sistema de 
canais  naturais que oferece este 
parque nacional. Jantar.

Dia 4 P. N. de Tortuguero/Vulcão 
Arenal
Pequeno-almoço.  Recomendamos 
madrugar para desfrutar da 
natureza. Saída para Guápiles, onde 
teremos o almoço. Seguimos para a 
zona do Vulcão Arenal.

Dia 5 Vulcão Arenal 
Pequeno-almoço. Dia livre 
para desfrutar do Vulcão Arenal, 

tradicionalmente o mais ativo da 
Costa Rica (atualmente regista uma 
atividade praticamente nula). A 
agradável envolvente da zona e as 
termas de águas quentes são de 
visita obrigatória. 

Dia 6 Vulcão Arenal/Rincón de 
la Vieja
Pequeno-almoço. Transfer para 
Rincón de la Vieja. Desfrutamos 
de um belo percurso pelo bosque 
tropical seco, o qual conta com 
extensas pampas, belas fazendas, 
o Vulcão Rincón de la Vieja e os 
exóticos poços de lama. 

Dia 7 Rincón de la Vieja
Pequeno-almoço. Dia livre no 
qual recomendamos explorar o 

Parque Nacional Rincón de la Vieja, 
rodeado por dois vulcões e dividido 
em duas seções: Las Pailas e Santa 
María. Las Pailas inclui o ativo 
vulcão Rincón de la Vieja, que se 
completa com fumarolas, poços de 
lama e ventosas de vapor além de 
um grande número de cataratas. 
Também se pode desfrutar de 
atividades de aventura como rapel 
nos canyons, tirolesas, passeios a 
cavalo ou relaxar nas piscinas de 
lodo vulcânico, acabando o dia 
tomando uma taça de café com um 
espetacular entardecer.

Dia 8 Rincón de la Vieja/Praias de 
Guanacaste
Pequeno-almoço. Pela manhã 
transfer terrestre para a praia 

em Guanacaste. Tarde livre para 
desfrutar do sol e da praia.

Dias 9 e 10 Praias de Guanacaste
Tudo incluído. Dias livres para 
desfrutar do entorno e das praias 
do Pacífico. 

Dia 11 Praias de Guanacaste/San 
José/Portugal
Pequeno-almoço. À hora 
combinada, saída por estrada 
para San José e voo de regresso a 
Portugal. Noite a bordo.

Dia 12 Portugal
Chegada.

Paisagens da Costa Rica
COSTA RICA SAN JOSÉ · TORTUGUERO · ARENAL · RINCÓN DE LA VIEJA · PRAIAS DE GUANACASTE  
MINIBUS TURÍSTICO REGULAR OU VIATURA DE ALUGUER · TRANSFERES EXCLUSIVOS CATAI A PARTIR DE 4 PESSOAS · TUDO 
INCLUÍDO EM GUANACASTE  IRCCUERZOS

Nossos serviços
Voo regular, classe turística, 
(reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno almoço. 
3 almoços e 2 jantares (bebidas 
não incluídas). Tudo incluído em 
Guanacaste. Transferes exclusivos 
Catai em San José. Visitas e 
excursões em serviço regular. 
Seguro de viagem. 
Programa regular em minibus 
turístico entre as cidades. 
Transporte exclusivo Catai a partir 
de 4 pessoas.
Programa de aluguer de 
automóvel.
Entrega do Ssangyong Korando 
ou modelo similar no Dia 4 do 
programa em Guápiles, e devolução 
da viatura no Dia 11 no rent a car 
do aeroporto de San José. Seguro 
obrigatório não incluído.

Importante saber
Preço com base na Iberia, classe O, 
para viagens de 1 de maio a 24 de 
junho, opção de aluguer de carro 
em hotéis da categoria C. 
Taxas aéreas incluídas. IB: € 340.
O P.N. Rincón de la Vieja está 
fechado às segundas-feiras.

Saídas
Diarias (1 fev-20 nov).
Notas de saída:
Iberia: Lisboa/Porto.

Hotéis
Cat. C Cat. B Cat. A

San José. 1 noite Wyndham Garden/4H Barceló San José/4HSup. Hilton Garden In 
Sabana/5H

Tortuguero. 2 noites Grupo Pachira/Lodge Grupo Pachira/Lodge Manatus/Lodge (Cat. 
Especial)

Arenal. 2 noites Montaña de Fuego/4H 
(3 H Sup)  (Bungalow Sup.)

Arenal Springs/4HSup. Arenal Kioro/5H 

Rincón de la Vieja. 
2 noites

Hacienda Guachipelín
Cat. Especial 

Hacienda Guachipelín/Cat. 
Especial  (hab. superior)

Borinquen Mountain 
Resort & Spa/ Cat. Especial 

Praias de Guanacaste. 
3 noites

Occidental Papagayo/5H 
(4H)

Riu Palace Costa Rica/5H 
(4HSup.)

The Westin Golf Resort & 
Spa Playa Conchal/5H 

Hotéis previstos ou de categoria similar.

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

€1.995
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

12 DIAS

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

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C

AT
AI

  •
  V

EN
DA

 A
NT

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

7%
DESCONTO 

https://www.catai.pt/viajes/paisagens-da-costa-rica.html/13811/travelpricer


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

Dia 1 Portugal/Cidade do México 
Partida em voo com destino à 
Cidade do México. Chegada e 
alojamento.

Dia 2 Cidade do México
Pequeno-almoço. Dedicaremos 
a manhã a visitar a cidade. 
Finalizamos no Museu de 
Antropologia, considerado como 
um dos três mais importantes do 
mundo no seu género. Tarde livre. 

Dia 3 Cidade do México
Pequeno-almoço. Dia livre. 
Sugerimos a visita opcional 
à Basílica de Guadalupe e às 
Pirâmides de Teotihuacán.

Dia 4 Cidade do México/
Villahermosa/Palenque
Pequeno-almoço. Partida em 
voo para Villahermosa. Chegada e 
transfer ao parque Museu La Venta, 
um hino à mãe natureza e à cultura 
olmeca. Seguimos para Palenque. 
Tarde livre.

Dia 5 Palenque/Campeche
Meia pensão. Dedicaremos 
toda a manhã a visitar o centro 
arqueológico de Palenque. Almoço 
de menu turístico e continuação 
para Campeche, no Golfo do 
México. Visita panorâmica da 
cidade.

Dia 6 Campeche/Uxmal/Mérida
Meia pensão. De caminho a 
Mérida, pararemos no centro 
arqueológico de Uxmal; a Pirâmide 
do Adivinho, o Quadrângulo das 
Monjas, o Jogo da Pelota e outros 
palácios com vistosas esculturas 
que complementam o centro 
arqueológico. Almoço. Seguimos 
para Mérida. À nossa chegada, 
realizaremos uma visita panorâmica 
da “Cidade Branca”. Tempo livre.

Dia 7 Mérida/Chichen Itzá/Riviera 
Maya
Meia pensão. Saída por 
estrada para visitar Chichen 
Itzá. Visitaremos o Observatório 

Astronómico, a figura reclinada de 
Chac Mool, o Cenote Sagrado e o 
recinto do Jogo da Pelota. Tempo 
livre para dar um mergulho num 
típico cenote. Almoço. Seguimos 
para a Riviera Maya. Chegada e 
alojamento em Tudo incluído.

Dias 8 e 9 Riviera Maya
Tudo incluído. Dias livres para 
desfrutar da praia.

Dia 10 Riviera Maya/Portugal
Pequeno-almoço. Transfer ao 
aeroporto de Cancun e partida em 
voo de regreso a Portugal. Noite a 
bordo.

Dia 11 Portugal
Chegada.

Mosaico Cultural
MÉXICO CIDADE DO MÉXICO · PALENQUE · CAMPECHE · MÉRIDA · RIVIERA MAYA  
CIRCUITO REGULAR · TUDO INCLUÍDO NA RIVIERA MAYA 

Nossos serviços
Voo regular, classe turística, 
(reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno almoço. 3 
almoços (bebidas não incluídas). 
Transferes, visitas e transporte 
terrestre em serviço regular 
(compartilhado com mais clientes), 
com guias locais.
Riviera Maia. Tudo incluído: 
pequeno-almoço, almoço, jantar 
e bebidas locais. Consulte outros 
serviços incluídos de acordo com 
o hotel selecionado. Seguro de 
viagem. 

Importante saber
Preço baseado na Aeroméxico, 
classe R, para viagens de 1 a 13 de 
maio, em hotéis da categoria C. 
Taxas aéreas incluídas. AM: € 370.

Saídas
Fevereiro: 6, 20.
Março: 6, 20, 27.
Abril: 10, 24.
Maio: 8, 22.
Junho: 5, 19.
Julho: 10, 17, 24, 31.
Agosto: 7, 14, 21, 28.
Setembro: 11, 18, 25.
Outubro: 2, 9, 16, 23, 30.
Novembro: 6, 20.
Dezembro: 11, 25.
Notas de saída:
Aeromexico: Lisboa/Porto.

Hotéis
Cat. C Cat. B Cat. A

Cidade do México. 3 noites Regente/3H Royal Reforma 
Casablanca/4H

Galería Plaza/4H Sup.

Palenque. 1 noite Ciudad Real/3H 
Misión/4H

Ciudad Real/4H 
Misión/4H

Ciudad 
Real/4HMisión/4H

Campeche. 1 noite Gamma Campeche 
Malecón/4H

Gamma Campeche 
Malecón/4H

Gamma Campeche 
Malecón/4H

Mérida. 1 noite Holiday Inn/4H Holiday Inn/4H Holiday Inn/4H

Riviera Maya. 3 noites Grand Palladium 
White Sand/5H Lujo 

Grand Palladium 
Kantenah-Colonial/5H

Barceló Maya Palace/5H

Hotéis previstos ou de categoria similar.

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

€1.995
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

11 DIAS

Riviera Maya
É uma terra onde a praia, o sol, 
a gastronomia, a aventura e a 
natureza oferecem múltiplas 
possibilidades para desfrutar 
de umas férias inesquecíveis. 
Localizada em uma faixa de 130 
km na costa leste do estado de 
Quintana Roo, oferece praias 
de areia branca e fina, águas 
cristalinas que envolvem a segunda 
maior barreira de recifes de coral 
do planeta, um sistema de rios 
subterrâneos e uma exuberante 
floresta dão lugar a um ecossistema 
único.

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

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C

AT
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  •
  V

EN
DA

 A
NT

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

7%
DESCONTO 

https://www.catai.pt/viajes/mosaico-cultural.pt.html/14178/travelpricer


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

Dia 1 Portugal/Guatemala
Partida em voo para a Guatemala. 
Chegada ao aeroporto onde 
encontraremos o nosso guia-
Concierge, que nos fornecerá 
toda a documentação, viatura e 
um número de telefone local para 
mantermo-nos em contacto 24 
horas por dia. Alojamento.

Dia 2 Guatemala/Iximché/Lago 
Atitlán
Pequeno-almoço. Partida para 
as terras altas da Guatemala. 
No caminho, visitaremos o sítio 
arqueológico de Iximché, a antiga 
capital maia do reino Cakchiquel. 
Na chegada, encontramos o nosso 
guia local para nos acompanhar na 
visita. Saída para o Lago Atitlán, um 
dos mais belos lagos do mundo, 
com três vulcões e doze povos 
indígenas.

Dia 3 Lago Atitlán 
(Chichicastenango)
Pequeno-almoço. Saída 
para Chichicastenango, onde 
encontraremos nosso guia local, 
para visitar um dos mercados 
indígenas mais famosos da América 
Latina. Regresse ao Lago Atitlán e se 
o tempo permitir, recomendamos 
um passeio pela Rua Santander, 
onde encontraremos uma variedade 
de restaurantes, galerias de arte 
e venda de artesanato. No final da 
rua, encontramos um belo cais com 
vistas privilegiadas do Lago Atitlán.

Dia 4 Lago Atitlán (San Juan La 
Laguna e Santiago)
Pequeno-almoço. Hoje 
acompanhados por nosso guia 
local, visitaremos em barco privado 
as cidades de San Juan La Laguna 
caracterizadas pela harmonia em 

que seus habitantes convivem com 
a natureza e a cultura e Santiago 
de Atitlán habitada pelos indígenas 
Zutuhiles que vivem da pesca e do 
artesanato , embora sejam mais 
conhecidos como adoradores de 
uma divindade católica maia que 
chamam de Maximón. Resto do 
dia livre.

Dia 5 Lago Atitlán/Antigua
Pequeno-almoço. Manhã livre 
para desfrutar do ambiente natural 
do local. Saída para a cidade de 
Antigua, cidade colonial que 
preserva todo o charme do século 
XVII, ruas de paralelepípedos, 
varandas de ferro forjado e 
inúmeros prédios em estilo 
barroco, declarada "Património da 
Humanidade" pela Unesco.

Dia 6 Antigua
Pequeno-almoço. Acompanhados 

de nosso guia local, caminharemos 
pelas ruas de paralelepípedos de 
Antigua. Passaremos pelo Cabildo 
e pelo Palácio dos Capitães Gerais, 
pela Igreja de La Merced, São 
Francisco e alguns outros recantos 
coloniais. Ao fundo, o vulcão Água 
será uma testemunha silenciosa de 
nossa caminhada. Tarde livre.

Dia 7 Antigua
Pequeno-almoço. Dia livre para 
continuar aproveitando a cidade.

Dia 8 Guatemala/Portugal
Pequeno-almoço. Voo de regresso 
a Portugal. Noite a bordo.

Dia 9 Portugal
Chegada.

Guatemala em liberdade
GUATEMALA GUATEMALA·LAGO ATITLÁN· ANTIGUA  
VIATURA DE ALUGUER · VISITAS INCLUÍDAS EM PRIVADO · OPÇÃO P.N. TIKAL · NOVIDADE IRCCUERZOS

Nossos serviços
Voo em linha regular, classe 
turística (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno 
almoço. Atendimento telefónico 
local 24 horas-Concierge. Aluguer 
de viatura durante 7 dias (Kia Rio 
Sedan ou similar), seguro básico, 
quilometragem: 200 Km por dia e 
taxas locais. Visitas privadas com 
guias locais. Seguro de viagem.

Importante saber
Preço com base na Iberia, classe 
A, para viagens de 9 de agosto 
a 30 de novembro, em hotéis da 
categoria B. 
Taxas aéreas incluídas. IB: € 300.
A ordem do itinerário e preços 
na Páscoa (27 mar-4 abr), podem 
ser modificados de acordo com 
as políticas mínimas de noites 
exigidas por cada hotel.
O itinerário indicado corresponde 
às saídas à terça-feira, para os 
restantes dias a ordem das visitas 
pode variar, por forma a coincidir 
com a feira de Chichicastenango 
que se realiza às quintas-feira e 
domingos.

Saídas
Diárias (1 fev-11 dez).
Notas de saída:
Iberia: Lisboa/Porto. 

Hotéis
Cat. B Cat. A

Guatemala. 1 noite Barceló 
Guatemala/4★

Westin Camino 
Real/5★

Lago Atitlán. 
3 noites

Villa Santa 
Catarina/3★

Porta del Lago/4★

Antigua. 3 noites Villa Colonial/3★ Camino Real/4★ 

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai.Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 
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Opção Tikal 
Día 7 Antigua (P.N de Tikal) 
Pequeno-almoço piquenique. 
Pela manhã, transfere ao 
aeroporto da Guatemala para 
voo com destino a Flores. Saída 
para o parque de Tikal, a maior 
das conhecidas cidades maias, 
sem dúvida o melhor expoente 
da cultura maia clássica. Almoço 
campestre. Regresso a Flores para 
embarque em voo de regresso 
à Guatemala e continuação da 
viagem por estrada até Antigua. 
Preço privado: € 470. (p./pess.)

DESDE

€1.695
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

9 DIAS

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

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C
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EN
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NT

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

7%
DESCONTO 

https://www.catai.pt/viajes/guatemala-liberdade.html/15062/travelpricer


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

Dia 1 Portugal/Lima
Partida em voo com destino a 
Lima. Chegada e alojamento. 
Recomendamos visitar o centro 
comercial Larcomar, ideal para 
fazer compras ou para jantar numa 
localização fantástica em frente 
ao mar.

Dia 2 Lima
Pequeno-almoço. Pela manhã, 
visita panorâmica pelo centro 
histórico da cidade, seguido pela 
visita do Museu Larco. Tarde livre.

Dia 3 Lima/Cusco
Pequeno-almoço. Partida em voo 
para Cusco. Pela tarde, visita de 
cidade começando pela Praça de 
San Cristóbal para desfrutar de 
uma vista panorâmica da cidade. 
Em seguida, visitaremos o Mercado 
de São Pedro, onde conheceremos 
o sabor local e mais de perto os 
produtos da zona, neste mercado 
que tem de tudo e é o principal 
centro de abastecimento da cidade. 
Continuamos para o Templo 
de Koricancha que nos recebe 
com toda a sua magnificência; 

Recinto de Ouro é o seu nome em 
quechua e a sua majestosidade 
ainda se sente nas paredes que 
foram totalmente revestidas de 
ouro. Desde San Blas, o bairro 
dos artesãos, descemos a pé pela 
rua Hatun Rumiyoc encontrando 
pelo nosso caminho o palácio Inca 
Roca, hoje Palácio Arcebispal, 
teremos tempo para admirar a 
mundialmente famosa Pedra dos 
Doze Ângulos. Seguimos para 
a Praça de Armas para visitar 
a Catedral que alberga obras 
coloniais de um incrível valor. 

Dia 4 Cusco/Chinchero/Moray/
Vale Sagrado 
Meia pensão. Saída para 
Chinchero, a aldeia mais típica e 
pitoresca do Vale Sagrado, famosa 
pelas suas mulheres tecelãs, que 
nos ensinam as antigas técnicas 
Incas para a cloração e tecelagem 
com lã de Alpaca. Já na aldeia 
de Chinchero visitamos o seu 
complexo arqueológico Inca e a 
sua bela Igreja colonial rodeado 
de impressionantes paisagens 
naturais. Seguimos para Moray, 

um belo e curioso complexo 
arqueológico Inca composto de 
colossais terraças concêntricas 
simulando um grande anfiteatro. Na 
época Inca servia como laboratório 
agrícola onde se recriavam diversos 
microclimas. Almoço. Finalizamos 
o nosso percurso visitando o 
fabuloso complexo arqueológico 
de Ollantaytambo. As alturas de 
Ollantaytambo encerraram este 
mágico dia no Vale Sagrado dos 
Incas.

Dia 5 Vale Sagrado/Machu Picchu
Meia pensão. Manhã livre. 
Transfer à estação de comboio de 
Ollantaytambo. Viagem panorâmica 
em comboio, através do Vale de 
Urubamba, até Aguas Calientes, ao 
pé de Machu Picchu. Resto de dia 
livre. Jantar no hotel.

Dia 6 Machu Picchu/Cusco
Meia pensão. Entraremos num 
transporte público que irá subir por 
um caminho apertado dando-
nos uma espetacular vista do rio 
Urubamba que dá forma ao famoso 
canyon. A Cidade Perdida dos 

Incas, Machu Picchu, irá receber-
nos com as suas incríveis terraças, 
escadarias, recintos cerimoniais 
e áreas urbanas. Ao finalizar a 
visita, regresso a Aguas Calientes e 
almoço.  À hora indicada, regresso 
em comboio para a estação de 
Ollantaytambo, e continuaremos 
por estrada para Cusco.

Dia 7 Cusco
Pequeno-almoço. Pela manhã, 
subiremos ao Parque Arqueológico 
de Sacsayhuaman, e iniciaremos a 
excursão visitando a fortaleza com 
o mesmo nome; seguimos para 
Q'enqo, antigo templo do Puma 
e Tambomachay. Pelo caminho, 
teremos uma vista panorâmica 
de Puca Pucará, uma atalaia que 
guardava a entrada na cidade. Tarde 
livre.

Dia 8 Cusco/Puno
Meia pensão.  Saída em autocarro  
turístico regular para Puno. Pelo 
caminho realizaremos as oportunas 
paragens para visitar os atrativos 
desta rota paisagística. A primeira 
paragem será Andahuaylillas, onde 

visitaremos a sua bela capela. 
Seguiremos para Racchi, Templo 
do Deus Wiracocha, no qual se 
destacam os seus enormes muros 
e passagens do recinto. Almoço.  
Antes do nosso destino final, 
visitaremos o Museu do Sítio de 
Pucará. 

Dia 9 Puno/Lago Titicaca: Uros e 
Taquile
Meia pensão. Começaremos 
visitando os Uros, que nos irão 
receber nas suas ilhas artificiais 
construídas em totora. Seguimos 
para a Ilha de Taquile, onde os 
habitantes ainda preservam as 
tradições ancestrais e onde nos 
irão receber com as suas coloridas 
vestimentas típicas. Almoço típico 
na ilha. Pela tarde, regresso a Puno.

Dia 10 Puno/Lima/Portugal
Pequeno-almoço. Transfer ao 
aeroporto de Juliaca. Partida em 
voo para Lima e formalidades de 
ligação com o voo de regresso a 
Portugal, via Madrid. Noite a bordo. 

Dia 11 Portugal
Chegada

Encantos do Peru
PERU LIMA · CUZCO · VALLE SAGRADO · MACHU PICCHU · LAGO TITICACA 
MUSEU LARCO EM LIMA · VISITA CHINCHERO E MORAY · VISITA TAQUILE, LUQUINA CHICO E UROS

Nossos serviços
Voo regular, classe turística, (reservas 
em classes especiais). Alojamento 
e pequeno almoço. 4 almoços e 
1 jantar (bebidas não incluídas). 
Transferes em serviço regular, exceto 
em Lima, que será exclusivo para 
clientes Catai. Autocarro turístico 
regular Cusco/Puno. Visitas em 
serviço regular, (compartilhado 
com mais clientes), com guias 
locais, exceto em Lima, que será 
exclusivamente para clientes Catai. 
Entradas para todos os lugares de 
interesse turístico mencionados 
em Cuzco e Vale Sagrado. Trilho 
Inca, comboio Voyager. Seguro de 
viagem..

Importante saber
Preço com base na Iberia, classe 
A, para viagens de 1 de fevereiro a 
27 de março e de 5 de abril a 15 de 
junho, em hotéis de categoria C. 
Taxas aéreas incluídas. IB: € 445.
Consulte condições especiais 
e suplementos para a Páscoa, 
Feriados Nacionais (27-29 Jul), 
Inti Raymi (21-26 Jun) e Eventos 
Especiais. A Catedral de Lima está 
fechada para visitas turísticas nos 
sábados à tarde e nas manhãs de 
domingo, se coincidirem, será 
visitado o Museu de Arte (Mali).

Saídas
Diárias (1 jan-15 dez). 
Notas de saída:
Iberia: Lisboa/Porto. 

Hotéis
Cat. C Cat. B Cat. A

Lima. 2 noites El Tambo - Britania/3H José Antonio - La Hacienda/4H Meliá Lima/5H (4HSup.)
Cuzco. 3 noites Anden Inca/3H 

Royal Inka I-II/3H 
Xima - Jose Antonio Cusco/4H Aranwa Cuzco Boutique/5H

Vale Sagrado.  
1 noite

Agustos Valle /3H 
La Hacienda Valle/3H

Del Pilar Ollantaytambo/4H 
Posada del Inca Yucay/3HSup. 

Aranwa Sacred Valley/5H

Aguas Calientes.  
1 noite

Ferré Machu Pichu/3H El Mapi/4H (3HSup.)
Casa Andina Machu Picchu/3H 

Sumaq Machu Picchu/5H 
(4HSup.)

Puno. 2 noites La Hacienda Plaza de 
Armas/3H 

José Antonio /4H GHL Lago Titicaca/5H 
(4HSup.)

Hotéis previstos ou de categoria similar.

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

51

DESDE

€2.175
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

11 DIAS

Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt
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IPADA  •  RESERVANDO  •  COM 30 DIAS  •  DE ANTECEDÊNCIA   •

7%
DESCONTO 

https://www.catai.pt/viajes/encantos-do-peru.html/12026/travelpricer


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

Dia 1 Portugal/Bogotá
Saída em voo com destino a Bogotá. 
Transfere e alojamento.

Dia 2 Bogotá
Meia pensão. Saída para Zipaquirá 
para visitar a surpreendente 
Catedral de Sal, escavada na 
montanha e que é um dos 
monumentos mais singulares do 
país. Almoço. Regresso a Bogotá 
e visite a cidade, começando 
com uma visita panorâmica que 
nos levará ao centro histórico 
da cidade, conhecido como La 
Candelaria, onde encontraremos a 
Plaza Bolívar, rodeada por alguns 
dos edifícios mais importantes da 
cidade: Capitólio Nacional, Catedral 
Primada, a casa do Cabildo. 
Terminaremos com uma visita ao 
famoso Museu do Ouro. Nota: 
Quando a visita a Bogotá ocorrer 
na segunda-feira, a visita ao Museu 

do Ouro é substituída pela Casa 
Moneda e pelo Museu Botero.

Dia 3 Bogotá/Medellín
Pequeno-almoço. Transfere para 
o aeroporto e embarque em voo 
com destino a Medellín, cidade 
conhecida não só pelas numerosas 
áreas comerciais, como também 
pela excelência dos tecidos e dos 
estilistas colombianos. Durante a 
tarde, visita panorâmica de cidade 
passando pelo renovado Paseo 
Carabobo, Bairro Prado, Teatro 
Pablo Tobón Uribe, Edifício Coltejer, 
Junín Paseo, Parque Bolívar, 
Catedral Metropolitana, Praça 
Nutibara, Palácio Rafael Uribe, 
Plaza de las esculturas de Fernando 
Botero, Parque de Berrio e atrações 
tradicionais como: Pueblito Paisa, 
Parque Pies Descalzos, Parque de 
los Deseos e Barrio Prado.

Dia 4 Medellín (Oeste de 
Antioquia)
Meia pensão. Visite o oeste de 
Antioquia, repleto de arquitetura 
colonial e paisagens coloridas. 
Cruzando o Túnel do Oeste, 
entramos em uma paisagem 
montanhosa atravessada pelo rio 
Cauca. Passaremos por cidades 
como San Jerónimo, com frutas 
exóticas, e Santa Fé de Antioquia, 
com uma bela arquitetura colonial 
que data dos séculos XVII e XVII. 
Almoço. No regresso a Medellín, 
veremos a “Puente de Occidente” 
considerada Monumento Nacional.

Dia 5 Medellín
Pequeno-almoço. Dia livre para 
desfrutar da cidade da eterna 
primavera.

Dia 6 Medellín/Cartagena de 
Indias
Pequeno-almoço. Transfere para 
o aeroporto e voo com destino a 
Cartagena de Indias. Transfere e 
alojamento. 

Dia 7 Cartagena de Indias
Pequeno-almoço. Manhã livre 
para aproveitar o sol e a brisa 
do mar que vem refrescar uma 
intensa viagem pelos becos da 
cidade velha. Podemos também 
visitar os monumentos solenes, 
antigos claustros, igrejas, 
baluartes e vestígios de batalhas 
sangrentas que são o testemunho 
de homens e mulheres invencíveis 
que concederam liberdade à 
“cidade heróica”. À tarde, passeio 
panorâmico pela cidade moderna, 
onde poderá ver a zona residencial 
e turística dos bairros Bocagrande, 
Laguito e Castillo Grande, onde 

se podem apreciar paisagens 
exuberantes, praias magníficas 
e uma importante infraestrutura 
hoteleira e turística. Em seguida, 
você visitará o Castillo de San Felipe 
de Barajas, uma grande fortaleza 
que foi construída durante 200 
anos na colina de San Lázaro ou o 
Claustro de San Pedro Claver. Por 
fim, conheça o artesanato em Las 
Bóvedas.

Dia 8 Cartagena de Ìndias
Pequeno-almoço. Dia livre para 
aproveitar o sol e a brisa do mar ou 
fazer outra excursão opcional.

Dia 9 Cartagena de Indias/
Portugal
Pequeno-almoço. Saída em voo 
de regresso a Portugal, via Bogotá. 
Noite a bordo.

Dia 10 Portugal
Chegada.

Essências da Colômbia 
COLÔMBIA BOGOTÁ · MEDELLÍN · CARTAGENA DE INDIAS  
CATEDRAL DE SAL · OCCIDENTE ANTIOQUEÑO IRCCUERZOS

Nossos serviços
Voo regular, classe turística, 
(reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno almoço. 2 
almoços (bebidas não incluídas). 
Transferes e visitas em serviço 
privado exclusivamente para 
clientes Cataí, com guias locais, 
exceto em Cartagena, onde a 
visita de cidade é em regular 
(compartilhado com outros 
clientes). Seguro de viagem.

Importante saber
Preço com base na Avianca, classe 
T, para viagens de 1 de fevereiro a 
20 de março e de 5 de abril a 15 de 
junho, em hotéis categoria D. 
Taxas aéreas incluídas. AV: € 500.
O Museu do Ouro encerra às 
segundas-feiras.
Os preços não são válidos de 26 de 
março a 4 de abril e de 8 a 15 de 
novembro e outras datas de eventos 
pendentes de confirmação.

Saídas
Diárias (1 fev-15 dez).
Notas de saída:
Avianca: Lisboa/Porto.

Hotéis
Cat. D Cat. C Cat. B Cat. A

Bogotá. 2 noites Metrotel 74/4H  
(3HSup.)

Cosmos 100/4H NH Collection  
Terra 100/4HSup.

Sofitel Victoria  
Regia/5H

Medellín. 3 noites BH El Poblado/4H  
(3HSup.)

Poblado Plaza/4H Estelar Milla de  
Oro/4HSup.

NH Medellín  
Royal/5H (4HSup.)

Cartagena. 3 noites Holiday Inn  
Express/4H (3HSup.)

Almirante  
Cartagena/4H

Las Americas Torre  
del Mar/4HSup.

Charleston Santa  
Teresa/Cat. especial

Hotéis previsto o de categoría similar.

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

€1.895
DESCONTO DE VENDA ANTECIPADA, 
TAXAS E COMBUSTÍVEL INCLUÍDOS

10 DIAS

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

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
  C

AT
AI

  •
  V

EN
DA

 A
NT

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

7%
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https://www.catai.pt/viajes/Ess%C3%AAncias-colombia.html/14176/travelpricer


ASSISTÊNCIA

1. Assistência médica e sanitária 

• Continental 50.000 € 

• Mundo 100.000 € 

2. Despesas odontológicas urgentes 150 € 

3. Repatriação ou transporte em ambulância de feridos ou doentes Ilimitado 

4. Repatriação ou transporte de acompanhantes (1) Ilimitado 

5. Repatriação ou transporte do segurado falecido  Ilimitado 

6. Regresso antecipado por falecimento de um familiar  Ilimitado 

7. Regresso antecipado por hospitalização
de um familiar mais de 5 dias Ilimitado 

8. Regresso antecipado por sinistro grave no lar
ou no local de trabalho do segurado Ilimitado 

9. Prolongamento de estadia em hotel por prescrição médica (120 €/dia) 1.200 € 

10. Deslocação de uma pessoa em caso de hospitalização do segurado mais de 5 dias

• Gastos de viagem  Ilimitado 

• Despensas de estadia (120 €/dia) 1.200 € 

11. Despesas por sequestro 3.000 € 

12. Busca e resgate do segurado  3.000 € 

13. Abertura e reparação de cofres e caixas de segurança  250 € 

14. Transmissão de mensagens urgentes   incluido 

15. Envio de medicamentos para o estrangeiro   incluido 

16. Serviço de intérprete no estrangeiro  incluido 

17. Adiantamento de fundos no estrangeiro  1.200 € 

18. Reintegração ao plano de viagem após hospitalização 200 €

19. Gastos do segurado derivados da realização da prova
de diagnóstico do coronavírus (PCR) 200 € 

20. Prolongação de estadia por quarentena médica devida a
covid-19 (50 €/dia) 800 €
Esta garantia não se aplica ao modo cruzeiros

BAGAGENS

21. Perdas materiais  1.000 € 

22. Atraso na entrega da bagagem (300 € de 24 horas) 300 € 

Seguros de viagem pela Esta informação não tem validade contratual e não substitui as condições gerais e particulares dos produtos. A apólice encontra-se em poder da INTERMUNDIAL Corretora de SEGUROS, com sede social 
na Avenida Heroes da Liberdade, 18 B, Loja, 2745 -788 Massamá, NIPC 980423430. Inscrita no R.D.G.S e no Instituto de Seguros de Portugal com o nº J-154, e com seguro de R.C. e de caução celebrados 
em conformidade com a lei 26/06 (mediação de seguros e reasseguros privados). Inscrita no R.M. de Madrid, folha M 180.298, secção 8ª, livro 0, pagina 149, tomo 11.482. Qualquer cancelamento deverá 
ser imediatamente comunicado à Agência de Viagens e da Intermundial. Considerar-se-á como data de anulação da viagem, a mesma em que ocorreu o facto que impediu o início da viagem. Para o 
seguro de cancelamento deve ser contratado no mesmo dia da confi rmação da reserva. Todas as reclamações devem ser enviadas directamente para INTERMUNDIAL: Avenida Heroes da Liberdade, 18 
B, Loja, 2745 -788 Massamá.

23. Envio de objetos esquecidos ou roubados durante a viagem  125 € 

24. Procura, localização e envio de bagagens extraviadas  incluido

ANULAÇÃO, INTERRUPÇÃO E ALTERAÇÃO DE CONDIÇÕES DA VIAGEM

25. Despesas de anulação de viagem  80.000 €
* Inclui cancelamento por positivo COVID-19 até 2.000 € 

26. Interrupção de viagem 5.000 € 

DEMORA DE VIAGEM E PERDA DE SERVIÇOS

27. Gastos ocasionados pelo demora na saída do
meio de transporte  (40 € de 4 horas) 160 € 

28. Gastos ocasionados pela extensão forçadada viagem (max. 100 €/dia) 400 € 

29. Gastos ocasionados pela perda de ligações do
meio de transporte (pelo menos 4 horas tarde) 600 € 

30. Alteração de serviços inicialmente contratados 

• Gastos ocasionados pela saída de um transporte
alternativo não previsto (50 € cada 6 horas) 300 € 

• Gastos ocasionados por mudanca de hotéis/apartamentos (max. 50 €/día) 500 € 

31. Perda de serviços contratados 600 € 

32. Perda de serviços contratados e não usufruidos em
consequência de hospitalização ou doença grave do segurado 200 € 

33. Demora da viagem por overbooking (pelo menos 4 horas tarde) 160 € 

ACIDENTES 

34. Acidentes em viagem (invalidez permanente o morte) 6.000 €

35. Acidentes do meio de transporte (invalidez permanente o morte) 60.000 €

RESPONSABILIDADE CIVIL

36. Responsabilidade civil 60.000 €

CONTINENTAL

MUNDIAL

CRUZEIROS MARÍTIMOS

Até 68,50 €

Até 84,50 €

Até 120,50 €

Preços por pessoa

CONTINENTAL

MUNDIAL

CRUZEIROS MARÍTIMOS

Até 48,50 €

Até 60 €

Até 102 €

Preços por pessoa

Recupere 100% da sua reserva se tiver que cancelar a sua 
viagem por qualquer uma das 35 causas garantidas.

Seguro de Cancelamento CATAI

1. Assistência médica e sanitária  4.000 € 

2. Despesas odontológicas urgentes 150 € 

3. Repatriação ou transporte em ambulância 
de feridos ou doentes Ilimitado 

4. Repatriação ou transporte de acompanhantes (1) Ilimitado 

5. Repatriação ou transporte do segurado falecido  Ilimitado 

6. Regresso antecipado por hospitalização 
de um familiar mais de 5 dias Ilimitado 

7. Regresso antecipado por sinistro grave no lar 
ou no local de trabalho do segurado Ilimitado 

8. Prolongamento de estadia em hotel 
por prescrição médica (90 € /dia) 900 €

9. Transmissão de mensagens urgentes  Incluido

10. Deslocação de uma pessoa em caso de hospitalização do 
segurado mais de 5 días:

• Gastos de viagem Ilimitado 

• Despensas de estadia (90 € /dia) 900 € 

11. Serviço de informação Incluido

12. Consulta médica telefónica Incluido

13. Atraso na entrega da bagagem (de 6 horas) 100 €

14. Procura, localização e envio de bagagens extraviadas  Incluido

15. Perdas materiais 

• Continental 275 € 

• Mundo 400 € 

16. Gastos de gestão por perda de documentos de viagem 150 € 

17. Despesas de anulação de viagem 600 € 

18. Gastos ocasionados pela perda de ligações do meio
de transporte (pelo menos 4 horas tarde) 300 € 

19. Perda de serviços contratados

• Continental 450 €  

• Mundo 750 € 

20. Perda de visitas

• Continental (max. 200 € /día) 400 €  

• Mundo (max. 300 € /día) 600 € 

21. Demora da viagem por overbooking (31 €/4 horas) 120 € 

22. Acidentes do meio de transporte 
(invalidez permanente o morte) 60.000 € 

23. Responsabilidade civil 6.011 € 

Todas as viagens da CATAI incluem seguro de assistência em viagem.

Complemente a cobertura do seguro de inclusão com seu seguro Proteção Plus

Seguro Proteção Plus

Hoje, mais do que nunca, viaje com segurança

Válido em todo 
o mundo com 36 
coberturas

35 causas de cancelamento 
(inclui resultado positivo 
COVID-19*)

Disponível para 
Circuitos e Cruzeiros 
sem limite de idade

Assistência total, 
inclui coberturas 
COVID-19
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Calcule o preço final da sua viagem 
com o Catai Travel Pricer e reserve 
na sua agência de viagens, com os 
presentes e vantagens exclusivas 
para noivos

• Operador líder em Grandes Viagens com mais de 40 anos de experiência.
• Especialistas em viagens de noivos e em organizar viagens à medida.
• Viagens com as melhores companhias aéreas e uma cuidada seleção de hotelaria.
• Preços garantidos contra câmbio de moeda estrangeira.
• Seguro de viagem incluído.

VOLTAR A  VIAJAR !
SEGURANÇA, TRANQUILIDADE E QUALIDADE CATAI 

A consulta desta brochura não dispensa a leitura das Condições Gerais conforme 
constam na Brochura Geral da Catai Portugal 2020/2021

Siga-nos nas redes

Calcu
le o preço final d

a su
a viagem

com o Catai Tr
avelPric

er


